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INTRODUÇÃO 

O modelo de Estado que se vem desenhando nas últimas décadas, 

aliado às transformações na concepção das funções que o Poder Público deve 

desempenhar, resultou no retorno da questão dos serviços públicos para o centro 

das controvérsias em matéria de direito administrativo1. Pode-se verificar que, 

desde o fenômeno da intensificação do papel do Estado na vida social, ocorrido 

durante a maior parte do Século XX, ganharam envergadura também os debates 

acerca do planejamento da atuação estatal, através da prestação de serviços 

públicos, tendo-se destacado, mais recentemente, o tema das políticas públicas. 

Com efeito, doutrina e jurisprudência têm discutido, com frequência incomum, 

assuntos que vão desde o papel reservado ao Estado na economia até a titularidade 

da prestação de determinados serviços públicos, o seu modo de execução, e 

mesmo a identificação de tais ou quais atividades como serviço público ou atividade 

econômica.  

Num contexto federalista, como o brasileiro, não se poderia deixar 

de lado uma relevante discussão a respeito da incumbência para a prestação de 

cada serviço, questão ligada à repartição das competências materiais.  

Ao mesmo tempo, contrapondo-se as concepções de federalismo 

dual e de federalismo de cooperação, coloca-se o adjacente problema da atuação 

coordenada dos entes públicos das diferentes esferas – federal, estadual e 

municipal –, e dos instrumentos por meio dos quais se possibilitaria essa 

coordenação, com a finalidade de gerir, de modo harmônico, as incumbências 

comuns a esses entes.  

Assim, uma das questões relacionadas ao tema, e que tem sido 

objeto de preocupação dos administradores públicos em geral, é a do desempenho 

das tarefas constitucionalmente cometidas ao Poder Público conjuntamente por 

diversos entes da Federação, ou mesmo em cooperação com entidades da 

administração indireta de cada um deles. Trata-se do reconhecimento de que 

somente uma conjugação de esforços pode ser apta a proporcionar a adequada 

gestão de determinados serviços, mormente no que tange aos pequenos 

 
1 Negrini, Ricardo. Consórcios públicos: o novo federalismo cooperativo. Edição do Kindle, posição nº 

107. 
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Municípios, que constituem, como é cediço, a grande maioria dos entes políticos no 

Brasil.  

1. PERFIL CONSTITUCIONAL DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS  

A Constituição Federal de 1988 não descurou do problema, embora 

contivesse, originalmente, apenas previsão genérica, constante do parágrafo único 

do art. 23. Somente mais tarde, pela Emenda Constitucional nº 19/1998, veio a 

lume, na nova redação do artigo 241 da Constituição, a expressa previsão dos 

instrumentos hábeis a concretizar a atuação coordenada das políticas públicas: os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação, a serem regulados por lei.  

Talvez a maior novidade trazida pela CF/88 seja a inclusão dos 

Municípios como membros da Federação, ao lado da União, dos Estados e do 

Distrito Federal2. O Município se tornou parte da organização política do país na 

condição de ente federativo, passando a ter autonomia administrativa e política, 

conforme determina o caput do art. 1º e o caput do art. 18 da Constituição Federal, 

sendo, por conseguinte, detentor de capacidade de auto-organização, de 

autogoverno, de autolegislação e tributária. 

Além das competências previstas no art. 23 da Constituição 

Federal, o Município tem competência expressa para editar leis e para agir no 

interesse local, já que os incisos I, II, VIII e IX do art. 30 dispõem que é de 

competência municipal legislar nesse âmbito, suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber, promover adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e 

promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e 

a ação fiscalizadora federal e estadual. Daí a Carta Magna brasileira ser tida como 

municipalista, tamanho é o número de atribuições que foram repassadas aos entes 

locais.  

Insta salientar, como não poderia ser diferente, que as despesas 

públicas aumentam na proporção do crescimento das responsabilidades 

 
2 Essa é a opinião do Professor Talden Farias, da Universidade Federal da Paraíba-UFPB, no artigo Public 

partnerships, federalism and intermunicipality, um dos capítulos da A&C – Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, nº 70, págs. 237-255, out./dez. 2017.  



6 

 

 

 

Wilder Nascimento, Marcos Tadeu de Souza, Luciana Teixeira e Newton Tavares  

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

institucionais3. Por isso, tal afirmação constitucional precisa se fazer acompanhar 

do correspondente suporte financeiro, sob pena de não conseguir se efetivar, pois, 

na lição da Professora Daniella Maria dos Santos Dias4, inexiste gestão de assuntos 

de interesse local sem a correspondente autonomia financeira. 

O problema é que no caso da imensa maioria dos Municípios 

brasileiros existe um descompasso entre as competências administrativas e 

tributárias, à medida que tais entes não conseguem dar conta de suas atribuições 

constitucionais sem se valer dos repasses estaduais ou federais. O ente local é, por 

assim dizer, uma espécie de filho desassistido do federalismo brasileiro, conquanto 

caiba a este, de longe, a menor fatia do bolo tributário nacional, a despeito do grande 

número de atribuições constitucionais – isso para não citar as deficiências de 

infraestrutura e de mão de obra qualificada5. 

Não é por outro motivo que, embora possa ser celebrada entre 

qualquer um dos entes federativos, a figura do consórcio público é muito mais 

representativa para os Municípios, que podem encontrar no instituto uma alternativa 

interessante para concretizar a prestação de serviços públicos. As inquestionáveis 

dificuldades de ordem financeira, estrutural e técnica, dentre outras, aliadas à 

enorme dispersão territorial, à medida que o país se encontra organizado em mais 

de cinco mil Municípios, tornam a perspectiva intermunicipal de discussão de 

políticas públicas uma necessidade premente6. 

É fato inconteste que a descentralização aproxima o Estado do 

cidadão, posto que é na esfera local onde o novelo da vida se desenlaça, daí o olhar 

intermunicipal ganhar força e forma por meio do consórcio público, que se revela 

como adequada instância de efetivação das demandas locais. Se o objetivo é 

vencer o isolamento econômico e social das entidades consideradas menores por 

meio da aglutinação de forças, o que implica junção de esforços, receitas e recursos 

humanos, a viabilização de transferências voluntárias por parte da União e dos 

 
3 CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda. Finanças públicas no nível local de governo. In: SOUZA, 

Aldemir do Vale; MOUTINHO, Lúcia Maria Góes (Organizadores.). Os desafios das políticas públicas 
diante da crescente importância do poder local. João Pessoa: Editora da UFPB, 2000, p. 111. 

4 DIAS, Daniella Maria dos Santos. Planejamento e desenvolvimento urbano no sistema jurídico 

brasileiro: óbices e desafios. Curitiba: Juruá, 2013, págs. 100-101. 
5 DIAS, Daniella Maria dos Santos. Obra citada, págs. 96-97. 
6 ROCHA, Rogéria Mara Lopes. Intermunicipalidade da gestão urbano-ambiental no âmbito das bacias 

hidrográficas. Dissertação de mestrado em Direito Público. PUC/MG, Belo Horizonte, 2009, p. 80-86. 
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Estados merece destaque nesse cenário, uma vez que as políticas públicas 

consorciadas tendem a ter um melhor custo-benefício.  

É nesse contexto que o consórcio público desponta como um 

instrumento de concretização do federalismo cooperativo, pois, respeitando a 

autonomia dos entes federativos, permite que estes trabalhem em conjunto de 

maneira a prestar um melhor serviço público com mais economia e eficiência. Afinal 

de contas, cuida-se de um excelente mecanismo de cooperação entre as diversas 

ordens jurídicas e políticas existentes com vistas a alcançar de melhor forma 

possível os desígnios constitucionais7, que se revela especialmente eficiente 

enquanto meio de viabilizar a prestação de políticas públicas locais de forma 

intermunicipal, permitindo o diálogo federativo dos Municípios entre si e entre os 

Municípios e a União e os Estados.  

Talvez o instituto jurídico que guarde maior semelhança com os 

consórcios públicos sejam as regiões metropolitanas, já que também promovem o 

federalismo cooperativo por meio da articulação de ações e interesses. Por ambos 

se prestarem à promoção da governança interfederativa, faz-se mister analisar as 

diferenças e semelhanças existentes8. 

O Professor Eros Grau conceitua região metropolitana como “o 

conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante densidade demográfica, 

que constitui um polo de atividade econômica, apresentando uma estrutura própria 

definida por funções privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma 

mesma comunidade socioeconômica em que as necessidades específicas somente 

podem ser, de modo satisfatório, atendidas, através de funções governamentais 

coordenadas e planejadamente exercitadas”9.  

Nesse diapasão, o Estatuto da Metrópole10 define região 

metropolitana como “a unidade regional instituída pelos Estados, mediante lei 

complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar 

 
7 ROCHA, Rogéria Mara Lopes. Obra citada, págs. 35/36. 
8A região metropolitana pode ser constituída com natureza jurídica de consórcio público. Entretanto, pelas  

 características tratadas aqui, a exemplo da forma de criação, de dissolução e de gestão, trata-se 
efetivamente de dois institutos jurídicos distintos. 
9 GRAU, Eros Roberto. Regiões Metropolitanas: uma necessária revisão de concepções. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 68, n. 521, p. 11-39, mar. 1979, pág. 12. 
10 Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, no inciso VII do art. 2º.  
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a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum”.  

Isso implica dizer que ambos - consórcios e regiões metropolitanas 

- procuram viabilizar a atuação integrada de entes federativos com laços comuns, 

especialmente de ordem territorial (sem desconsiderar, é claro, os aspectos de 

ordem cultural e econômica, dentre outros), no planejamento e na prestação 

conjunta de determinados serviços públicos. 

Todavia, existem diferenças marcantes entre um e outro. 

Introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 164 da Constituição 

Federal de 1967, as regiões metropolitanas foram também expressamente 

disciplinadas pela CF/88: 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

(...) 

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum. (Grifamos) 

Ocorre que a aplicabilidade desse instrumento é limitada, pois se 

restringe aos Municípios integrantes de regiões metropolitanas, o que constitui a 

menor parte dos Municípios brasileiros – embora envolvendo grande parte da 

população. Do ponto de vista quantitativo a imensa maioria dos Municípios 

brasileiros não tem condições de formar uma região metropolitana, tendo em vista 

a ausência do efeito de conurbação11 e de integração social e econômica 

capitaneada por um Município maior, o que restringe tal instituto enquanto 

instrumento de integração entre os entes federativos. 

 
11 O termo conurbação, significando junção de cidades com seus arredores, é um dos que surgiram com 

a consolidação do urbanismo enquanto uma ciência, com todas as especificidades que aí são admitidas, 
inclusive a de propor um estudo em que se baseie o planejamento urbano. Atualmente, esse termo 
aparece nas falas de urbanistas, na mídia, nos discursos governamentais, e em alguns setores 
específicos da administração, como o do transporte urbano e interurbano e o do trabalho. Ele é utilizado 
também para definir o que seja uma metrópole ou região metropolitana, definindo os seus contornos. 
(Vide: https://www.labeurb.unicamp.br/endici/index.php?r=verbete%2Fview&id=39. Acesso em 
28/4/2020) 

https://www.labeurb.unicamp.br/endici/index.php?r=verbete%2Fview&id=39


9 

 

 

 

Wilder Nascimento, Marcos Tadeu de Souza, Luciana Teixeira e Newton Tavares  

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

É claro que ficarão de fora os Municípios de porte médio e pequeno 

que não estiverem situados no entorno de uma metrópole. Desse modo, fica 

evidenciada a origem distinta, pois enquanto as regiões metropolitanas são “fruto 

do desenvolvimento, da industrialização e da explosão demográfica”12, os 

consórcios públicos nascem da carência de recursos humanos e materiais, sendo 

daí a sua afinidade com os Municípios de porte médio e pequeno. 

Outra limitação diz respeito à criação unilateral das regiões 

metropolitanas, uma vez que os Estados não são obrigados a consultar os 

Municípios interessados – o que não deixa de ser uma herança do regime 

constitucional vigente no regime ditatorial militar de 1964, quando cabia à União 

tomar tal iniciativa de forma unilateral.13 Obviamente, isso gera uma desconfiança 

nos Municípios, mormente após a conquista da condição de ente federativo na 

CF/88, os quais temem pela sua autonomia administrativa e política, o que 

certamente se reflete em falta de integração política. 

Já os consórcios públicos, por sua vez, somente poderão ser 

criados a partir de ampla e prévia discussão, bem como da aprovação pelas 

correspondentes casas legislativas, sendo também facultativa a permanência neles 

dos entes integrantes, posto que exigir o contrário seria desrespeitar a autonomia 

federativa.  

Isso ressalta o perfil democrático e descentralizador do consórcio 

público, que é fruto do diálogo e da junção de forças, de forma que, por desfrutar de 

maior legitimidade, enfrenta menos conflitos internos. 

Esse caráter voluntário faz com que os consórcios públicos se 

tornem instrumentos mais eficazes na efetivação do federalismo cooperativo, 

mesmo porque não deixa de ser incongruente a imposição de uma cooperação. Isso 

 
12 HORTA, Raul Machado. Regiões Metropolitanas Brasileiras. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 

v. 12, nº 46, abr./jun. 1975, pág. 34.  
13 O art. 163 da Constituição Federal de 1967 estabelecia que “A União, mediante lei complementar, poderá  

para a realização de serviços comuns, estabelecer Regiões Metropolitanas, constituídas por Municípios 
que, independentemente de sua vinculação administrativa, façam parte da mesma comunidade 
socioeconômica”, dispositivo que foi mantido pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969 sem praticamente 
qualquer alteração. O Estatuto da Metrópole também versou sobre o assunto ao dispor no art. 3º que “Os 
Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, 
constituídas por agrupamento de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum”, embora no parágrafo único reconheça a necessidade 
de promoção da governança interfederativa quando da gestão da região metropolitana. 
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gera uma diferença significativa quanto ao foco de atuação: as regiões 

metropolitanas lidam com as questões metropolitanas, a exemplo da infraestrutura, 

da mobilidade urbana e do saneamento básico, ao passo que os consórcios 

públicos podem atuar em todas as áreas de prestação de serviços públicos comuns, 

ou em apenas uma ou mais delas, a depender do que estabelecer o protocolo de 

intenções e o seu contrato. 

Os consórcios públicos lidam, em regra, com atribuições locais, 

diferentemente das regiões metropolitanas, que trabalham com as competências 

ditas regionais ou metropolitanas propriamente ditas, o que pressupõe um contexto 

de conurbação.  

A título excepcional, poderá ocorrer a delegação de competências 

de entes não integrantes do consórcio público, por meio de convênio administrativo, 

respeitadas as limitações constitucionais e legais. 

Em função do caráter centralizador do Poder Público brasileiro, 

sempre houve uma tendência de centralização da figura da região metropolitana no 

Estado que a instituiu e que de alguma forma procura controlá-la, o que não ocorre 

com os consórcios públicos, cuja marca é a gestão negociada de conflitos e de 

interesses.  

É por isso que o Partido Democrático Trabalhista interpôs no STF a 

ADI nº 1.842/RJ em face da Lei nº 2.869/1997 (arts. 8º a 21) e da Lei Complementar 

nº 87/2007 (arts. 1º a 11), que tratam da instituição, composição, organização e 

gestão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da Microrregião dos Lagos. 

Tais leis atribuíam àquele Estado a condição de titular dos serviços públicos 

considerados de interesse metropolitano, a exemplo do transporte ferroviário e 

metroviário e do saneamento básico.  

A decisão14, que julgou parcialmente procedente a ADI, representou 

um marco em termos de governança interfederativa, determinando que o Estado e 

os Municípios envolvidos compartilhassem a administração e as decisões no que 

diz respeito ao saneamento básico. A Corte Maior se incumbiu de dizer que caberia 

 
14 Vide: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=232209. Acesso em 2/5/2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=232209
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aos entes federativos em questão discutir e encontrar essa nova forma de comando 

compartilhado, não ocorrendo nenhuma imposição nesse sentido.15 

2. OS PRINCIPAIS INSTITUTOS DO REGIME JURÍDICO CONSORCIAL 

No contexto apresentado, trouxe enorme contribuição às 

discussões o advento da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, conhecida como Lei 

dos Consórcios Públicos - LCP. O novo diploma regula exatamente as maneiras de 

os entes públicos cooperarem uns com os outros no interesse da gestão associada 

de serviços públicos de sua competência. Pode-se dizer que, por trás dessas 

inovações legislativas, revela-se o princípio da cooperação interfederativa como 

vetor que deve informar todo o sistema. 

2.1. O PROTOCOLO DE INTENÇÕES    

O art. 4º da Lei nº 11.107/2005 estabelece as cláusulas necessárias 

do protocolo de intenções, cuja definição é dada pelo art. 2º do Decreto nº 

6.017/2007, que a regulamenta: 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se: 
(...) 
III - protocolo de intenções: contrato preliminar que, ratificado pelos entes 
da Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público; 

  

 
15 A respeito do acordão, Arícia Fernandes Correia e Talden Farias explicam o seguinte: “Decidiu-se, então,  

que a ação deveria ser julgada parcialmente procedente (71), para (i) excluir a chancela, pelo Governador 
do Estado, das decisões tomadas pelo Conselhos Deliberativos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
e da Microrregião dos Lagos, (ii) excluir a Assembleia Legislativa da posição de ‘Parlamento Metropolitano’, 
quanto à regulação dos serviços metropolitanos, porquanto representante de apenas um de seus 
integrantes e (iii) para retirar do Estado todas as competências que lhe foram deferidas em caráter privativo, 
quando deveriam sê-lo em cogestão com os demais membros das entidades regionais, interpretando a 
constituição da região metropolitana e da microrregião conforme a Constituição, no sentido de uma gestão 
partilhada em relação aos interesses públicos metropolitanos, modulando-se, todavia, sua eficácia, para ter 
início vinte e quatro meses após a publicação da decisão, uma vez que caberá aos entes federativos 
integrantes das entidades regionais ‘elaborar um novo modelo de planejamento e execução das funções 
públicas de interesse comum (...), estabelecendo uma gestão compartilhada’, a depender de um novo 
arranjo federativo – a despeito de a região metropolitana não ser um ente político, senão administrativo, 
integrante da Federação –, que exige governança metropolitana com decisões colegiadas, partilhadas entre 
Estado do Rio de Janeiro e Municípios metropolitanos, para a qual nosso Estado, nossa Cidade, nossa 
Metrópole não se prepararam e, ao que a História parece indicar, quase rechaçaram desde a chegada da 
Corte Portuguesa nestas plagas em 1808, prevalecendo o destaque da nova Capital em detrimento do resto 
da Província” (Regionalismo como uma nova perspectiva para o Federalismo Brasileiro: o leading 
case relativo à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Revista Magister de Direito Ambiental e 
Urbanístico, Porto Alegre, v. 9, nº 51, 2013). 



12 

 

 

 

Wilder Nascimento, Marcos Tadeu de Souza, Luciana Teixeira e Newton Tavares  

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Portanto, trata-se de instrumento cujo objetivo específico é declarar 

a intenção dos entes federativos subscritores de, futuramente, celebrarem um 

contrato de consórcio público, desde que previamente autorizados pelos 

respectivos Poderes Legislativos16. Portanto, destaca-se que o protocolo de 

intenções, como o próprio nome afirma, declara mera intenção de consorciamento, 

não gerando quaisquer direitos e obrigações às partes interessadas. 

Dessa forma, a celebração de protocolo de intenções é o primeiro 

passo a ser dado pelos entes interessados em criar um consórcio público, que 

deverá ser publicado na imprensa oficial dos signatários17. Trata-se, portanto, de 

ato administrativo complexo, cuja eficácia apenas surgirá depois de sua publicação 

na imprensa oficial do signatário. 

As referidas cláusulas necessárias estão elencadas nos incisos do 

art. 4º da LCP, valendo destacar as principais: a) denominação, finalidade, prazo de  

duração, bem como a sede do consórcio; b) previsão de que o consórcio será 

associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos; c) 

critérios para o consórcio poder representar os interesses comuns dos entes 

consorciados perante outras esferas de governo; d) normas de convocação e 

funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para elaboração, aprovação e 

modificação dos estatutos do consórcio público; e) previsão de que a Assembleia 

Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas 

deliberações; f) forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do 

consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo de 

ente da federação consorciado; g) número, as formas de provimento e a 

remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público; h) condições para que o consórcio público celebre contrato de 

gestão ou termo de parceria; i) autorização para a gestão associada de serviços 

públicos. 

  

 
16 Lição do Professor Cleber Demétrio Oliveira da Silva, na obra: Manual dos Consórcio Públicos. 

Curitiba: Juruá, 2018, págs. 104 e seguintes. 
17 Art. 4º, § 5º, da LCP. 
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2.2. DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS À CELEBRAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

Apesar de o regime jurídico consorcial não referir nada a respeito 

dos trabalhos preparatórios que antecedem a celebração de um protocolo de 

intenções, a prática tem demonstrado que esta fase é de suma importância para o 

sucesso da futura entidade consorcial. Com efeito, é nela que os entes 

consorciandos discutirão exaustivamente e definirão detalhadamente os objetivos 

do futuro consórcio público. 

De se ressaltar que todos os trabalhos preparatórios à celebração 

do protocolo de intenções deverão ser realizados mediante consenso de uma 

equipe formada pelos representantes dos entes federativos e seus respectivos 

assessoramentos. E é sabido que o trabalho em conjunto requer a conciliação de 

agendas, de seleção de locais para as reuniões, bem como a alocação prévia de 

recursos humanos e materiais de toda ordem, que viabilizem encontros 

preparatórios efetivamente produtivos. 

Portanto, nesta importante fase, as palavras de ordem serão 

planejamento e coordenação. Indiscutivelmente, será necessário que os trabalhos 

sejam conduzidos de forma a que se chegue a um consenso, ao final de 

determinado período razoável, que possa ser o ponto de partida para a elaboração 

de um eficaz protocolo de intenções. 

Na falta de pessoal efetivamente especializado, no âmbito dos 

servidores dos municípios envolvidos,  sugere-se18  a  contratação  de  consultores  

especializados  na  matéria,  que  possam identificar eficazmente as necessidades 

dos entes consorciandos, a fim de delimitar, com  precisão, todas as competências, 

cujos exercícios deverão ser outorgados ao  futuro  consórcio público, por ocasião 

da celebração do protocolo de intenções. 

Outro aspecto que ilustra bem o alto nível de planejamento exigido 

na implementação de gestão associada de serviços públicos está na exigência legal 

da necessária previsão orçamentária para fazer frente aos gastos com um consórcio 

 
18 Cleber Demétrio Oliveira da Silva, na obra já citada, pág. 106. 
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público, cuja inobservância constitui motivo de suspensão e, até mesmo, de 

exclusão do ente consorciado da aludida gestão associada. 

Aliás, cumpre ressaltar que, a partir da publicação da LCP, passou 

a configurar ato de improbidade administrativa, na modalidade “prejuízo ao erário”, 

previsto no inciso XV do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, “celebrar contrato de rateio de 

consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar 

as formalidades previstas na lei”.19 

2.3. DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Em se tratando de consórcio público, pode-se afirmar que a gestão 

associada de serviços públicos é a ideia nuclear do instituto, sem a qual não seria 

possível instituir os consorciamentos. Assim, andou bem a LCP ao estabelecer os 

requisitos essenciais de uma gestão associada de serviços públicos. E o fez de 

forma simples, como veremos. 

O legislador foi pontual, exigindo que o protocolo contivesse 

definições essenciais, que pudessem caracterizar, de forma clara e objetiva, um 

consórcio público. Sem dúvida, há necessidade de se enunciar no protocolo quais 

as competências que os entes federados transferirão ao consórcio, as quais, uma 

vez postuladas no acordo protocolar, delimitarão juridicamente a futura atuação 

consorciada. Em atenção ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), 

nenhuma ação consorcial poderá ser implementada se não estiver enquadrada nas 

competências outorgadas no protocolo, sob pena de configuração de atos ilícitos e 

consequentemente arbitrários. 

  

 
19 A Lei nº 8.4239/92 prevê as seguintes sanções ao caso vertente: 

Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, 
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:          

(...) 
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

..................................................................................................................................................................... 
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Exemplificando20, suponha-se que os Municípios A e B resolvem 

instituir consórcio público para prestação de serviços nas áreas da saúde. 

Constituem uma comissão de estudos, utilizando servidores de ambos os 

Municípios envolvidos, que, realizando sumário e superficial estudo da situação da 

saúde nos municípios envolvidos, concluem pela necessidade de se criar um 

hospital intermunicipal que possa atender aos munícipes de ambas as comunas.  

Em seguida, o protocolo de intenções é redigido e ratificado por lei, 

em cada Município, prevendo a outorga, tão somente, do exercício da competência 

dos entes envolvidos para a construção e administração do aludido hospital. 

Todavia, uma vez instituído o consórcio público, já na fase de 

construção do hospital, identifica-se outra necessidade que passou despercebida 

pela comissão de estudos: a criação de 15 postos de saúde espalhados pelos dois 

Municípios consorciandos. Nesse caso hipotético, nada poderia ser feito pelo 

consórcio público, porque ele não teria competência para a criação dos postos de 

saúde. A solução para este problema passaria por uma necessária alteração do 

contrato público e posterior ratificação, por lei, no âmbito de cada ente consorciado, 

gerando extenuante (e evitável) retrabalho, por falta de planejamento adequado. 

Isso demonstra que a instituição de um consórcio deverá, 

necessariamente,  ser  precedida  de  aprofundados  estudos  e  projetos  detalhados  

que  contemplem,  de  modo  efetivo,  todas  as  necessidades   dos   futuros   entes  

consorciados  que  serão  atendidas  pelo  consórcio  a  ser  criado,  pois  são as 

necessidades de gestão  associada  de  cada  ente  federativo  que  ditarão as 

competências a serem outorgadas aos consórcios. 

2.4. DO CONTRATO DE PROGRAMA 

Outra figura importante do regime jurídico consorcial é o contrato 

de programa. A finalidade desse instrumento é extraída do caput do art. 13 da LCP: 

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, 
como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação 
constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público 
no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços 
públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal 

ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. 

 
20 O exemplo é dado por Cleber Demétrio Oliveira da Silva, na obra citada, pág. 108. 
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No ponto, é fundamental destacar que o contrato de programa, além 

de estabelecer as obrigações de cunho operacional entre as partes, também deverá 

regular a questão financeira do acordo, uma vez que há previsão expressa de o 

aludido instrumento submeter-se à legislação de concessões e permissões de 

serviços públicos, em especial, a que normatiza o cálculo de tarifas e de outros 

preços públicos21, bem como a regulação dos serviços a serem prestados. 

É por essa razão que este é o instrumento que deverá ser  utilizado 

para estabelecer as obrigações contratuais existentes entre o ente consorciado e  o  

consórcio (ou  entre  os  entes  consorciados) na  implementação da gestão 

associada de serviços públicos que forem  remunerados  pelos usuários, como,  por  

exemplo,  o  serviço  de  saneamento  (água  e  esgotamento sanitário).  

Assim, resta patente que a instituição do contrato de programa pelo 

legislador está diretamente relacionada à sua preocupação em disciplinar e 

assegurar a correta cobrança, pelo consórcio, da respectiva taxa ou preço público 

pelo serviço fornecido e usufruído, de forma individualizada pelo usuário. Por esta 

razão, não considerou os serviços públicos gratuitos na definição de serviço público 

para o regime consorcial. Dessa forma, pode-se concluir que o serviço público 

gratuito ao usuário não necessita de contrato de programa. 

Além disso, o contrato de programa deverá “prever procedimentos 

que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço 

em relação a cada um de seus titulares”22.  

Se houver previsão no “contrato de consórcio público, ou de  

convênio  de  cooperação,  o  contrato  de  programa  poderá  ser  celebrado   por  

entidades  de  direito  público  ou  privado  que  integrem  a  administração indireta 

de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados”23,  devendo-se  

atentar  para  a  sua  automática  extinção  no  caso  de  o contratado deixar de 

integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a gestão 

associada de serviços públicos.24 

 
21 LCP: art. 13, § 1º, inciso I. 
22 LCP: art. 13. § 1º, inciso II.  
23 LCP: art. 13. § 5º. 
24 LCP: art. 13, §6°. 
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Vale dizer: um consórcio firmado entre os Municípios A e B pode 

celebrar contrato de programa com uma autarquia de um dos Municípios 

consorciados, a fim de que tal entidade tenha participação parcial ou total na 

prestação de serviços da gestão associada. 

Outro detalhe importante sobre o contrato de programa é que ele 

“continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de 

cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos”.25  

Por outro lado, é vedado que nele se estabeleça cláusula que 

atribua à pessoa contratada determinadas atividades próprias do ente contratante, 

como as que se referem ao planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por 

ela mesma prestados. A razão é óbvia: não podem fundir-se numa só pessoa as 

figuras do ente controlador e do ente controlado, sob pena de extinguir-se o próprio 

controle. Podem participar desse negócio jurídico não só os entes federativos como 

também os que pertencem à respectiva administração direta, sejam de direito 

público ou de direito privado. Não obstante, será extinto o contrato no caso de a 

pessoa jurídica não mais integrar a administração indireta; não se extinguirão, 

contudo, as obrigações cujo descumprimento não provoque ônus a ente federativo 

ou a consórcio público26. 

Finalmente, é crucial destacar que o contrato de programa, assim 

como o contrato de rateio, também poderá disciplinar a transferência de recursos 

financeiros entre consorciados (e entidades de sua administração indireta) e 

consórcio. A diferença fundamental entre as transferências de recursos de cada 

espécie de contrato reside no fato de que o contrato de rateio disciplina o 

fornecimento de recursos financeiros destinados à realização das  despesas do 

consórcio público27, enquanto o contrato  de  programa,  como vimos, estabelece a 

remuneração de serviços públicos pelo usuário e realizados por meio de 

cooperação interfederativa. 

 
25 LCP: art. 13, § 4º. 
26 FILHO CARVALHO, José dos Santos. (3/2020). Manual de Direito Administrativo, 34ª Edição, pág. 

244.   
27 Art. 2º, VII, do Decreto nº 6.017/2007. 
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2.5. DA ASSEMBLEIA GERAL 

A LCP dispõe que a assembleia geral é a instância máxima28 

deliberativa de um consórcio público. Contudo, a norma, assim como o Decreto nº 

6.017/2017, que a regulamentou, deixou de trazer expressa previsão acerca de sua 

composição. Persiste verdadeira lacuna normativa a respeito. 

Vale ressaltar que a alteração ou a extinção de consórcio público 

dependerá de instrumento aprovado em assembleia geral29, o qual deverá ser 

ratificado mediante lei aprovada no âmbito de cada um dos entes consorciados. 

No caso de extinção do consórcio, até que haja decisão indicando 

os entes responsáveis por cada obrigação remanescente, todos os consorciados 

serão solidariamente responsáveis pelas mesmas, garantido, evidentemente, o 

superveniente direito de regresso em face de quem se beneficiou ou deu causa à 

obrigação.30 

Da mesma forma, sendo instância máxima, a retirada de ente 

consorciado da gestão associada de serviços públicos dependerá de formalização 

de tal intenção, por parte do representante legal do ente retirante, em assembleia 

geral, respeitados os requisitos previamente estabelecidos em lei.31 

2.6. DO CONTRATO DE RATEIO 

Desde a edição da LCP, até a publicação de seu decreto 

regulamentador, muito se discutiu acerca da real finalidade do contrato de rateio. 

Em síntese, a polêmica residia no comando do caput do art. 8º Lei, que determinava 

que os entes consorciados somente poderiam entregar recursos ao consórcio 

público mediante contrato de rateio. 

Dessa forma, os operadores jurídicos, interpretando literalmente o 

referido dispositivo, concluíam pela impossibilidade de o consórcio receber receitas 

de entes consorciados por meio de outros instrumentos como, por exemplo, 

 
28 LCP: art. 4º, VII. 
29 LCP: art. 12. 
30 LCP: art. 12. § 2º. 
31 LCP: art. 11. 
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convênio, contrato de prestação de serviços e contrato de programa celebrados com 

seus consorciados. 

Ocorre que a prática diária dos consórcios públicos, nos anos 

subsequentes, acabou por evidenciar que a norma extraída literalmente do art. 8° 

parecia conflitar irremediavelmente com a regra do art. 1332, da mesma Lei, que 

tratava do contrato de programa.  

A solução do impasse concretizou-se com o advento do Decreto nº 

6.017/2007, que clareou o assunto ao definir contrato de rateio (art. 2º, VII). 

O contrato de rateio é o único instrumento para transferência de 

recursos financeiros para fazer frente às despesas do consórcio, que são rateadas 

entre todos os entes consorciados.  As  demais  transferências  de  recursos  

financeiros,  envolvendo  ações, planos, programas e/ou atividades do consórcio de 

que se beneficia um determinado ente consorciado devem ser realizadas por meio 

de outro instrumento que o regime jurídico consorcial prevê,  que,  ressalvadas as 

exceções ditadas pela peculiaridade do caso concreto, será um contrato de 

programa, contrato de prestação de serviços ou convênio. 

Ainda sobre o contrato de rateio, importa assinalar que o legislador 

houve por bem referir explicitamente a vedação da aplicação dos recursos 

transferidos ao consórcio no atendimento de despesas genéricas, aí incluídas as 

transferências e operações de crédito33.  Pretendeu, com tal medida, impedir que o 

instituto consorcial se transformasse em forma indevida de desvio de verbas 

públicas. 

A celebração de contrato de rateio por parte de um ente federativo 

deverá ser precedida da indispensável autorização legislativa consubstanciada na 

necessária previsão de dotação na lei orçamentária respectiva (para a celebração 

do contrato de rateio no exercício seguinte) ou de lei que abra créditos especiais 

(para a celebração de contrato de rateio dentro do mesmo exercício)34. 

 
32 Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, 

as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou para com 
consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos 
serviços transferidos. 

33 LCP: art. 8º, § 2º. 
34 Art. 42 da Lei nº 4.320/1964, que trata das normas gerais de direito financeiro. 
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Quanto aos requisitos formais atinentes à celebração do contrato 

de rateio, a LCP silenciou a respeito. Portanto, no plano legal, inexiste requisito 

temporal determinado para a celebração do contrato de rateio.  

Todavia, a LCP explicitou que “o contrato de rateio será formalizado 

em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das 

dotações que o suportam”35, ressalvados os contratos que tenham por objeto 

exclusivo programa ou ação contemplada em plano plurianual ou gestão associada 

de serviços públicos custeados por tarifas ou preços públicos. 

Portanto, o contrato de rateio é o instrumento legitimador das 

obrigações financeiras dos entes participantes do consórcio, em termos de custeio 

das suas despesas, que deverá ser observado pelos gestores dos entes 

consorciados, sob pena de responderem pessoalmente por eventual inobservância 

dos requisitos legais relativos à celebração do referido instrumento jurídico. 

2.7. DA UNICIDADE DE CONTROLE EXTERNO DOS CONSÓRCIOS 

PÚBLICOS 

Relativamente ao controle financeiro do consórcio público, fica 

expressamente consignado que “a execução das receitas e das despesas do 

consórcio deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades 

públicas”36. Esta norma é dirigida, a toda evidência, aos consórcios públicos 

constituídos sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, pois aqueles criados 

sob a denominação de associação pública, por serem pessoas jurídicas de direito 

público, já estariam naturalmente submetidos às aludidas regras de direito 

financeiro. 

Em seguida, a LCP adentra na importante questão do controle 

externo dos consórcios públicos. O legislador instituiu o que se poderia denominar 

de unicidade de controle externo dos consórcios públicos37, ao disciplinar que “o 

consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo 

 
35 LCP: art. 8º, § 1º. 
36 LCP: art. 9º. 
37 Cleber Demétrio Oliveira da Silva, na obra já citada, pág. 119. 
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Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder 

Executivo representante legal do consórcio”38. 

Portanto, atendendo ao princípio da economia processual e, 

também, a uma desejável visão racional e sistêmica de controle externo, 

estabeleceu a Lei, com acerto, que as contas de um consórcio público, relativas a 

um determinado exercício, serão fiscalizadas por apenas um tribunal de contas, qual 

seja, aquele competente para apreciar as contas de seu representante legal no 

âmbito do ente consorciado. 

Assim, num exemplo hipotético no qual um consórcio público é 

formado pela União, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, tem-

se que o referido consórcio será fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

quando o seu representante legal for o Presidente da República; pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), quando o responsável for o 

Governador daquele Estado; e pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro (TCM/RJ), quando o gestor for o Prefeito daquela cidade39. 

A LCP também dedicou regra ao controle dos contratos de rateio, 

disciplinando que a fiscalização desses instrumentos ficará ao encargo dos 

controles externos respectivos40. 

Assim, retomando o exemplo hipotético, que considera um 

consórcio público estabelecido entre a União, Estado do Rio de Janeiro e Município 

do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato de rateio celebrado por cada um dos 

entes consorciados será realizada simultaneamente, nas respectivas esferas de 

competência, pelo TCU, pelo TCE/RJ e pelo TCM/RJ, por ocasião do exame das 

contas daqueles entes jurisdicionados. 

No que tange aos agentes públicos incumbidos da gestão do 

consórcio, a LCP estabelece que eles não responderão pessoalmente pelas 

obrigações contraídas pelo consórcio. Dessa forma, não se poderá exigir a 

 
38 LCP: art. 9º, parágrafo único. 
39 Neste sentido, aliás, o Decreto nº 8.463/2015 disciplinou em seu art. 2º, IV, que a “Autoridade Pública 

Olímpica - A PO - consórcio público constituído pela União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do 
Rio de Janeiro sob a forma de autarquia em regime especial" para a realização das obras da Copa das  
Confederações FIFA/2013, Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

40 LCP: art. 9º, parágrafo único. 
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responsabilização civil ou administrativa de um representante legal de consórcio, se 

a obrigação contraída pela gestão associada defluiu de ato praticado em 

conformidade com a lei, estatuto ou regimento consorciais. 

Trata-se de uma prerrogativa legal proporcionada ao representante 

de consórcio, visando a estabelecer as condições imprescindíveis de resguardo de 

seu patrimônio particular, a fim de que ele possa conduzir com destemor os 

negócios consorciais, pois de outra forma, seus bens pessoais estariam 

constantemente ameaçados por eventual irresignação dos demais componentes da 

Assembleia Geral ou,  ainda, de terceiros, o que inviabilizaria a função diretiva de 

um consórcio público. Assim, em regra, as obrigações legitimamente contraídas por 

um consórcio serão satisfeitas apenas com o patrimônio da entidade constituída 

para tal fim. 

Por outro lado, complementando a regra sobre responsabilidade 

dos gestores, o Decreto nº 6.017/2007 foi expresso ao consignar que '‘os dirigentes 

do consórcio público responderão pessoalmente pelas obrigações por ele 

contraídas, caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou 

decisão da Assembleia GeraI”41. 

Ainda dentro do escopo fiscalizatório, o legislador, em consonância 

com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal42, estipulou a obrigação de o 

consórcio público fornecer as informações necessárias para que os entes 

consorciados possam consolidar, em suas respectivas contas, “todas as despesas 

realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio"43, 

conferindo a necessária transparência de gestão às ações consorciais. 

2.8. A PRESENÇA DA UNIÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO E CONVÊNIO 

A LCP estabeleceu que a União somente poderá participar de 

consórcio público em que haja Municípios se os Estados que compreenderem os 

 
41 Art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 6.017/2007. 
42 Lei Complementar nº 101/2000. 
43 LCP: art. 8º, § 4º. 
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territórios das municipalidades consorciadas também fizerem parte da gestão 

associada44. 

Todavia, a própria Lei possibilita que a União celebre convênio 

diretamente com Municípios, sem a necessidade de participação dos Estados 

respectivos45, a fim de “viabilizar a descentralização e a prestação de políticas 

públicas em escalas adequadas”, o que, de certa forma, anula a condicionante vista 

no parágrafo anterior deste Estudo, constituindo-se em verdadeira manobra 

legislativa da União com o fito de, sempre que for do seu interesse, atuar de forma 

associada com os Municípios, independentemente da participação dos Estados-

membros envolvidos. 

3. PANORAMA DA UTILIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS NO BRASIL 

Visto o cenário jurídico-institucional dos consórcios públicos, 

abordemos doravante o tema sob um aspecto mais empírico, com dados numéricos 

aptos a demonstrar a grande utilidade dessas parcerias na vida dos brasileiros. 

Em outubro de 2018, a Confederação Nacional de Municípios – 

CNM publicou Estudo Técnico46 versando sobre a identificação dos consórcios 

públicos existentes no Brasil, além de suas informações básicas de constituição e 

formação. A partir disso, elaborou mapeamento, cujos dados serão de imensa valia 

para o nosso trabalho. 

O Estudo da CNM, realizado entre 2015 e 2017, apontou 491 

consórcios públicos existentes no Brasil, sendo que, do total dos 5.568 Municípios 

brasileiros, identificou-se que 4.081 participam de pelo menos um consórcio, 

conforme ilustrado na tabela 1 e no gráfico 1: 

  

 
44 LCP: art. 1º, §2º. 
45 LCP: art. 14. 
46 Estudo Técnico feito por Joanni Aparecida Henrichs, publicado em 18 de outubro de 2018, sob o título 

Mapeamento dos consórcios públicos brasileiros Disponível no portal da CNM, no endereço: 
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Mapeamento%20dos%20cons%C3%B3rcios%20p%C3%BAblico
s%20brasileiros.pdf. Acesso em 28/4/2020. 

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Mapeamento%20dos%20cons%C3%B3rcios%20p%C3%BAblicos%20brasileiros.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Mapeamento%20dos%20cons%C3%B3rcios%20p%C3%BAblicos%20brasileiros.pdf
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Tabela 1 – Quantidade de Municípios que participam de consórcio público no 
período considerado por região e Estado 

 

Gráfico 1 – Quantidade e percentual de Municípios com participação em consórcio público 
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Tomando em conta a distribuição por região, resguardada a 

proporção dos Municípios situados em cada uma, conforme apontado na tabela 1, 

verifica-se na tabela 2, a seguir, que a região Sul é a que possui o maior número de 

Municípios que participam de algum consórcio (94%), seguida das regiões Sudeste 

(91%), Centro-Oeste (75%) e Nordeste (53%), sendo a região Norte a que possui o 

menor percentual (34%). 

Tabela 2 – Percentual de Municípios que participam de consórcio, por Estado e região 

 

Gráfico 2 – Percentual de Municípios que participam de consórcio público, 
considerado por região 
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Focando a análise a partir dos Estados individualmente, a tabela 2 

demonstra que Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais e Rondônia são 

os que apresentam o maior número de Municípios consorciados, enquanto 

Amazonas, Roraima, Amapá e Piauí não possuem nenhum Município participando 

de consórcio público. 

Para melhor visualização da distribuição geográfica dos consórcios, 

o mapa 1 apresenta os consórcios a partir do Município-sede. 

Mapa 1 - Sedes de Consórcios 
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Já o mapa 2, em cor azul, apresenta a distribuição geográfica dos 

Municípios que se declararam participantes de algum consórcio. 

Mapa 2 - Municípios consorciados x não consorciados 

 

O mapa 3 reúne as informações dos dois mapas antecedentes para 

representar a distribuição geográfica dos consórcios conforme a sede (cor 

vermelha) e os Municípios que se declararam consorciados (cor azul). 

Mapa 3 – Sedes de consórcios x Municípios consorciados 
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No que concerne à participação dos Estados-Membros como ente 

consorciado, a pesquisa da CNM identificou apenas 10 consórcios em que esses 

entes federativos assinaram e ratificaram o protocolo de intenções. São eles: Bahia 

(1 consórcio – área de saúde), Ceará (8 consórcios – área de saúde) e Espírito 

Santo (1 consórcio – gestão de resíduos sólidos). De outro lado, não se identificou 

nenhum consórcio em que a União participe como ente consorciado. 

Esse reduzido número indica o baixo grau de comprometimento dos 

Estados (e da União) em apoiar formalmente os Municípios, especialmente, no que 

diz respeito às políticas públicas que dependem da atuação concorrente dos entes 

federativos. 

No que se refere ao porte dos Municípios consorciados, a pesquisa 

evidenciou que os menores Municípios, historicamente ressentidos de receita, 

encontram na constituição de consórcios públicos uma alternativa para conseguir 

implementar determinadas políticas públicas estruturais, eis que: dos 4.081 que 

participam de algum consórcio, 3.599 são de pequeno porte, contrastando com os 

425 de médio porte e os 57 de grande porte. 

Tabela 3 – Porte populacional dos Municípios que participam de consórcio público 

 

O mapeamento identificou também que alguns Municípios 

participam de mais de um consórcio. A tabela 4 traz o número de consórcios de que 

um mesmo Município participa e quantos Municípios se encontram em cada faixa. 
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Tabela 4 – Quantidade de Municípios que participam de mais de um consórcio 
público 

 

Como se sabe, é juridicamente possível que o consórcio público 

seja constituído entre Municípios situados em distintos Estados. Nesse aspecto, a 

pesquisa revelou 13 consórcios nessa condição (tabela 5), o que traduz a 

importância da integração regional além das fronteiras de um mesmo Estado, pois 

demonstra que a necessidade dos Municípios de atender às demandas e cumprir 

as responsabilidades extrapola a sua localização geográfica.  

Tabela 5 – Consórcios que possuem Municípios situados em mais de um Estado 

 

O levantamento, também realizado a partir da conferência da data 

constante no documento de CNPJ do consórcio, junto à Receita Federal do Brasil, 

apontou que o período de 2010 em diante é o que apresenta o maior número de 

consórcios constituídos, seguido, respectivamente, pelas décadas de 2000 e 1990, 

conforme evidencia a tabela 6.  
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Tabela 6 – Quantidade de consórcios públicos constituídos, por década 

 

O Estudo da CNM se preocupou em apontar onde os consórcios 

públicos fixaram suas sedes, e os resultados são os seguintes: 

A região Sudeste é a que sedia o maior número de consórcios, são 

214. Todos os Estados desta região possuem consórcios e a maior concentração 

está em Minas Gerais (121 sedes). 

A região Sul desponta em segundo lugar, com 151 sedes, e, de 

igual forma, todos os Estados possuem consórcios sediados, sendo o Paraná 

destaque com 67 consórcios. 

O Nordeste vem em seguida, com 65 sedes, e o único Estado desta 

região que não sedia nenhum consórcio é o Piauí. 

A região Centro-Oeste abriga a sede de 51 consórcios em seu 

território, e todos os Estados, inclusive o Distrito Federal, têm algum consórcio. 

Já o Norte apresenta o menor número, pois são apenas 10 

consórcios sediados, e, dos sete Estados que compõem essa região, apenas três 

(Pará, Rondônia e Tocantins) possuem consórcios instalados. 

No que concerne ao porte dos Municípios que sediam algum 

consórcio público, partindo da estimativa populacional divulgada pelo IBGE (2017), 

o que possui menor população alcança 1.817 habitantes e o maior 2.523.794 

habitantes. 
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A pesquisa demonstrou também que a maioria dos Municípios-sede 

possui porte pequeno e médio, sendo que os grandes Municípios47 sediam apenas 

58 consórcios (tabela 7). 

Tabela 7 – Porte populacional dos Municípios-sede de consórcio 

 

O levantamento buscou apurar quantos consórcios são regidos pela 

Lei nº 11.107/2005 e quantos optaram pela personalidade jurídica de direito público 

ou de direito privado. 

O gráfico 3 mostra que, dos 491 consórcios identificados, 444 foram 

constituídos já regidos pela Lei que regulamenta os consórcios ou, quando 

constituídos em período anterior, promoveram a adequação, enquanto 26 

declararam ser consórcios administrativos, ou seja, não observam a Lei 

11.107/2005.  

Gráfico 3 - Consórcios regidos pela Lei 11.107/2005 

 

 
47 Pequeno porte: abaixo de 50 mil habitantes; 

Médio porte: 50.000 a 299.999 habitantes; 
Grande porte: a partir de 300 mil habitantes. 
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No que se refere à personalidade jurídica (conforme o gráfico 4), 

429 consórcios adotaram a personalidade de direito público, 53 a de direito privado 

e sobre 9 não há informação. 

Gráfico 4 - Personalidade jurídica de direito público e privado 

 

No que concerne à área de atuação, é sabido que muitos 

consórcios atuam em mais de uma área. Desse modo, foi possível identificar que 

275 consórcios são finalitários, ou seja, atuam em apenas uma área, enquanto 213 

são multifinalitários, atuam em mais de uma área, conforme apresenta a tabela 8. 

Tabela 8 – Consórcios finalitários x multifinalitários 

 

Os 275 consórcios finalitários atuam, principalmente, nas seguintes 

áreas: saúde (181 consórcios), infraestrutura (20 consórcios), meio ambiente (12 

consórcios), resíduos sólidos (12 consórcios) e turismo (7 consórcios). 

A tabela 9 apresenta as áreas de atuação e a respectiva quantidade 

de consórcios que têm previsão estatutária para atuar nelas: 
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Tabela 9 - Áreas de atuação dos consórcios públicos 

 

4. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS NA UTILIZAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

INTERMUNICIPAIS 

Em obra específica sobre o tema48, o Professor Ricardo Augusto 

Negrini nos apresenta um panorama de figuras similares ao consórcio público em 

outros países.  

O país em que todos os demais se basearam para instituir a figura 

do consórcio público são os Estados Unidos. Nesse país, no entanto, registram-se 

críticas dos juristas sobre o estágio de evolução do federalismo cooperativo, que se 

 
48 Negrini, Ricardo. Consórcios públicos: o novo federalismo cooperativo. Edição do Kindle. Obra 

publicada a partir de dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para 
a obtenção do grau de Mestre em Direito. Orientadora: Professora Titular Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 
São Paulo, 2009.  
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encontraria ainda incipiente, especialmente quando comparado ao de países como 

a Alemanha49.  

De fato, quando se contrasta tal avaliação com a notícia de que, já 

em 1834, dois Estados norte-americanos (New York e New Jersey) firmaram 

possivelmente o primeiro convênio interestadual da história, a respeito de águas 

comuns50, pode-se deduzir que a caminhada do federalismo norte-americano rumo 

à mitigação do dogma dualista tem sido bastante lenta. 

Ainda assim, é possível encontrar nos Estados Unidos vários tipos 

de acordos intergovernamentais, que vão desde verdadeiros contratos onerosos de 

prestação de serviços, passando pelos ajustes que têm por objeto precípuo o 

oferecimento gratuito de um serviço, até a associação para planejamento, 

financiamento e prestação conjunta de serviços públicos de atribuição comum a 

duas ou mais jurisdições. Tais acordos podem envolver uma vasta gama de 

assuntos, como segurança pública, presídios, serviços judiciários e fiscalização de 

construções, podendo autorizar a utilização conjunta de equipamentos, imóveis e 

pessoal51. 

As principais espécies de acordos intergovernamentais nos 

Estados Unidos são: o understood contract, que se trava entre pequenas 

comunidades circunvizinhas, em caráter informal e que pode, por isso mesmo, ser 

preterido em face de obrigações previstas em contratos escritos; o service contract, 

método mais comum de contratação, que se assemelha a um contrato de prestação 

de serviços mediante contraprestação pecuniária; e o joint agreement, que é o que 

mais se aproxima dos consórcios brasileiros, pela previsão de um corpo 

administrativo encarregado de lidar com o compartilhamento intergovernamental da 

execução de uma função específica, ou da construção de uma obra52. 

De outra banda, destaca-se ainda no direito norte-americano a 

existência de acordos entre entes federativos que extrapolam o território do país, 

 
49 GRESS, Franz. Interstate cooperation and territorial representation in intermestic politics. Publius: 

the Journal of Federalism, Easton, v. 26, n. 1, p. 57-58, 1996. 
50 FALCÃO, Alcino Pinto. Aspectos da cooperação horizontal no federalismo. Revista de Direito 

Público, São Paulo, v. 7, n. 33, p. 27, 1974. 
51 Forming Municipal Partnerships A practical guide for local government. Vide: 

https://wacities.org/docs/default-source/resources/partnershiphandbook.pdf. Acesso em 25/3/2020. 
52 Ibid. 

https://wacities.org/docs/default-source/resources/partnershiphandbook.pdf
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como a associação para cooperação econômica regional integrada por cinco 

estados do noroeste americano e duas províncias canadenses, e, no sul, a 

organização de cooperação ambiental composta por dez Estados fronteiriços, 

sendo quatro americanos e seis mexicanos.331 

Na Alemanha, a Constituição prevê os agrupamentos de comunas 

e os Landkreis, que seriam os “agrupamentos de Municípios de circunscrição 

rural”53. Além disso, os acordos entre os Länder (Estados-membros da Federação 

alemã) são também tão comuns quanto antigos, encontrando origem no elevado 

grau de autonomia mantido pelos Estados que se reuniram para formar a nação 

alemã. 

Ainda mais próximos dos consórcios brasileiros são os argentinos, 

definidos por José Roberto Dromi54 como “entes no estatales, asociativos, de 

gestión local o regional, que cumplen actividades de realización y/o prestación de 

obras y servicios”. 

Trata-se de entidades dotadas de personalidade jurídica, cujo 

regime recebe maior ou menor influxo de normas de ordem pública conforme os fins 

que perseguem, as prerrogativas de que gozam e a forma de controle a que se 

sujeitam. De todo modo, têm sempre caráter público, definido pelas prerrogativas 

especiais que recebem do Estado55. 

A principal diferença entre o consórcio público argentino e o 

brasileiro está nas possibilidades de composição. Enquanto vimos que, no Brasil, o 

consórcio só pode envolver entes federados, na Argentina a entidade consorcial 

pode ser integrada por pessoas jurídicas públicas estatais e não-estatais, além de 

pessoas jurídicas privadas e até mesmo pessoas físicas (sempre sob regime 

publicístico, caso contrário estar-se-ia diante de um “consórcio privado”). A forma 

mais semelhante à brasileira, que reúne entes públicos, é chamada 

“mancomunidad” – a exemplo das associações de Municípios espanhóis. 

 
53 GRESS, obra citada, 1996, p. 60-61. 
54 DROMI, José Roberto. Derecho administrativo. 5. ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996, 

pág. 490. 
55 Ibid, pág. 491. 
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O consórcio público argentino é criado a partir de uma convenção 

jurídica plurilateral à qual se aplicam subsidiariamente os princípios da disciplina 

dos contratos administrativos, e que, de regra, não necessita obter aprovação de lei 

específica – no caso dos Municípios, por exemplo, basta que a associação esteja 

respaldada por preceitos definidores de competências, contidos nas respectivas leis 

orgânicas56. 

Interessante notar como existem Estados que, embora não tenham 

adotado uma forma federativa – ao menos não nos moldes do federalismo clássico 

–, são profícuos em normas disciplinando os mais variados mecanismos de 

coordenação interadministrativa. Tal fato relaciona-se, de certo modo, com a 

orientação descentralizadora da administração pública no mundo ocidental, 

responsável por conferir, em maior ou menor grau, autonomia a órgãos e entidades 

vinculados ao poder central. Uma vez consagrada a autonomia de um ente público, 

estão lançadas as bases para se discutir a cooperação desse ente para com os 

demais integrantes dos quadros administrativos, ou seja, o alcance e perfil de sua 

integração no conjunto de órgãos que compõem o aparato governamental. 

Nesse sentido, verifica-se que na Espanha, por exemplo, a 

Constituição promulgada em 1978 prevê, em seu art. 145: 

Artículo 145. 

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades 

Autónomas. 

Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en 

que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre 

sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, 

así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación 

a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de 

cooperación entre las Comunidades Generales57 

  

 
56 Ibid, pág. 493. 
57 339 Em tradução livre: 

Artigo 145. 
1. Em nenhum caso se admitirá a federação de Comunidades Autônomas.  
2. Os Estatutos poderão prever as hipóteses, requisitos e termos em que as Comunidades Autônomas 

poderão celebrar convênios entre si para a gestão e prestação de serviços próprios das mesmas, assim 
como o caráter e efeitos da correspondente comunicação às Cortes Gerais. Nas demais hipóteses, os 
acordos de cooperação entre as Comunidades Autônomas necessitarão da autorização das Cortes 
Gerais. 
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É justamente na Espanha que se encontra uma das figuras 

europeias mais semelhantes aos nossos consórcios públicos. Trata-se das 

“mancomunidades”, que são associações de Municípios das quais se origina uma 

entidade local personalizada. Essa entidade recebe, por delegação, competências 

dos Municípios, com o objetivo de desempenhar a prestação conjunta de serviços 

públicos. 

A Espanha conta também com corporações formadas pela 

associação de entes heterogêneos (Estado, Comunidades Autônomas, entes locais 

etc.), a que se tem denominado genericamente “consorcios”, que se tornam 

verdadeiras “Administraciones Públicas” em sua plenitude58. 

Naquele país, o princípio de cooperação que rege as relações entre 

administrações públicas, expressado num “dever geral” de prestação recíproca de 

informação, assistência técnica e ajuda financeira, entre outras coisas, manifesta-

se com ainda maior intensidade e complexidade nos ajustes que a doutrina 

denomina “convênios de colaboração em sentido estrito”, por meio dos quais as 

partes se obrigam a prestações específicas visando à efetivação do princípio 

cooperativo. 

Dentre tais convênios de cooperação, pode-se distinguir entre os 

“convênios de cooperação para o exercício de tarefas alheias” e os “convênios para 

o exercício coordenado pelas partes de suas próprias competências”. Nos 

primeiros, uma das partes apenas presta auxílio para que outra administração 

convenente possa exercer suas próprias competências. Nos últimos, ambos os 

partícipes se comprometem a exercer suas competências num determinado 

sentido, compatibilizando-se. 

Tal distinção se assemelha à que se verifica no Brasil entre os 

convênios, nos quais se estabelece, “uma relação de cooperação em que um ente 

fornece meios para que o outro exerça suas competências, provendo-o do quanto 

necessário e transferindo-lhe eventualmente obrigações”, e os consórcios 

administrativos, em que geralmente há uma conjugação de esforços “por meio da 

 
58 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo. 

8. ed. Madrid: Civitas, 1997. v. 1, p. 388-389. 



38 

 

 

 

Wilder Nascimento, Marcos Tadeu de Souza, Luciana Teixeira e Newton Tavares  

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

qual os entes consorciados, de forma perene, passam a exercer cada qual suas 

competências através do ente consorcial”. 

Além das modalidades acima mencionadas, conhecem os 

espanhóis ainda as figuras do “convênio para transferência de serviços 

administrativos” e do “convênio urbanístico entre administrações públicas”. Mas é 

só por intermédio dos “convênios de competências” – que na verdade possuem 

caráter normativo, e não contratual – que se admite, naquele país, a transferência 

ou delegação de competências, excluída esta, portanto, da órbita de atuação dos 

convênios de colaboração59. 

De outra banda, muita tradição têm os consórcios administrativos 

na Itália, talvez o país que maior destaque dê ao assunto. No entanto, lá, o alcance 

jurídico dos consórcios é significativamente maior do que ostenta entre nós, 

abrangendo ajustes entre particulares, público-privados, ou entre entes e órgãos 

estatais. 

Historicamente, aliás, o termo “consórcio” tem sido empregado 

pelos italianos em uma acepção ampla e residual, para indicar uma forma de união 

que não se confundia com a associação, nem com a sociedade60. 

Também a França conta com importantes institutos de 

coordenação administrativa. Embora não seja Estado federado, como é sabido, a 

França encontra-se dividida em regiões. Atualmente são 18 regiões61, sendo 13 

regiões metropolitanas62, além de 5 regiões ultramarinas (Guadalupe, Martinica, 

Guiana Francesa, Reunião e Mayotte). Cada região é dividida em departamentos, 

que constituem tanto uma divisão administrativa como uma coletividade territorial. 

Eles são divididos, por sua vez, em distritos (arrondissements), e estes em cantões 

(canton). Finalmente, os cantões são repartidos em Municípios (communes). 

 
59 261; SANTIAGO, José Maria Rodríguez de. Los convenios entre administraciones públicas. Madrid: 

Marcial Pons, 1997, pág. 149-150, 340. 
60 GIANNINI, Massimo Severo. Diritto amministrativo. 3. ed. Milano: A. Giuffrè, 1993. pág. 241. 
61 Desde 2016. 
62 Altos da França, Auvérnia-Ródano-Alpes, Borgonha-Franco-Condado, Bretanha, Centro-Vale do Líger, 

Córsega, Grande Leste, Ilha de França, Normandia, Nova Aquitânia, Occitânia, País do Líger e Provença-
Alpes-Costa Azul. 
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É entre esses Municípios que se estabelece a maior parte das 

relações que se poderia comparar com as derivadas dos consórcios públicos 

brasileiros63. 

Assim, a França descentraliza atribuições administrativas aos seus 

mais de 36.000 Municípios (communes), enquanto o Brasil adota o modelo federal, 

com entes autônomos que possuem capacidade de auto-organização, autogoverno 

e autoadministração (art. 18, caput, CF/88) e, dentro do desenho constitucional, 

compartilham determinadas competências.  

As formas de intermunicipalidade (intercommunalité) na França 

nem sempre dão lugar à criação de estabelecimentos interadministrativos 

(“établissements publics intercommunaux”), mas é por meio deles que a cooperação 

é mais bem atingida. Quando envolvem a criação de estabelecimentos públicos de 

cooperação, os mecanismos de intermunicipalidade se dividem em sindicatos 

intermunicipais e outros estabelecimentos públicos de cooperação intermunicipal. 

Os primeiros, que representam uma gradação menos densa e mais ágil de 

cooperação, não contando com sistema próprio de arrecadação fiscal, subdividem-

se em sindicatos de vocação única, de vocação múltipla e sindicatos de 

aglomerações novas (syndicat d'agglomération nouvelle – SAN). Já a outra 

categoria de estabelecimentos públicos intermunicipais, que conta com sistema 

próprio de obtenção de recursos – o que lhes assegura autonomia financeira – e 

reflete um nível mais coeso de integração, consiste nas coletividades urbanas 

(communauté urbaine); coletividades de aglomeração (communauté 

d'agglomération); e coletividades de comunas (communauté de communes). 

A coletividade urbana pode ser criada em aglomerações a partir de 

50 mil habitantes, podendo ter por objeto tarefas relacionadas ao urbanismo, 

transporte urbano de passageiros, combate a incêndios, saneamento etc., sendo 

administrada por um conselho, cuja composição varia de acordo com o número de 

Municípios e a sua população. 

 
63 A breve exposição sobre as formas de coordenação administrativa na França baseia-se em DEVOLVÉ, 

Pierre; VEDEL, Georges. Droit administratif. 11. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1990. pág. 
534-546. 
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A coletividade de aglomeração se ocupa principalmente do 

desenvolvimento econômico e planejamento do espaço comunitário, sendo 

dirigida por um conselho composto por delegados eleitos pelo sufrágio universal, 

escolhidos na mesma época e sob os mesmos requisitos das eleições municipais. 

As coletividades de comunas são mais recentes, derivadas da 

conversão dos antigos distritos urbanos, e destinam-se ao planejamento do espaço 

e ações de desenvolvimento econômico, notadamente no meio rural. 

Existem ainda, na França, os estabelecimentos públicos 

interdepartamentais, com personalidade jurídica civil e autonomia financeira, 

designado pelas assembleias gerais interessadas.  

Quanto à eventual cogitação de “aproveitamento” da experiência 

francesa para aplicá-la no Brasil, ressalvas devem ser feitas. Estudos acadêmicos 

comparativos, como o da Professora Suely Leal64, apontam a existências de 

entraves no modelo cooperativo implementado naquele país, o qual vem, ao longo 

dos anos, passando por frequentes modificações.  

Leciona a Professora Suely Leal que: 

O modelo institucional de descentralização francês tem sido 
pautado por uma estrutura cada vez mais complexa. Os três níveis 
tradicionais – a região, o departamento e o município – foram 
acrescidos de novas estruturas locais, a exemplo dos sindicatos 
com vocação única ou múltipla e dos diferentes modos de 
cooperação intermunicipal, além do surgimento de diversos tipos de 
contratos – de villes e/ou de pays, instâncias habilitadas a contratar 
com o Estado. Essa complexidade expressa a inadaptação do 
tamanho dos diferentes níveis e o custo econômico que é gerado 
ante o grande número de estruturas. 

Por sua vez, as coletividades territoriais não se constituem nos 
únicos atores da descentralização e da vida local. Organismos 
sociais, estabelecimentos públicos, associações encarregadas de 
missões dos serviços públicos vêm ampliar a armadura institucional 
do serviço público local, que se torna cada vez mais difuso à 
compreensão do cidadão e usuário. 

Um outro elemento que dificulta a articulação entre os diversos 
níveis são os princípios de autonomia constitucional de cada um 
deles, que determina que uma coletividade não pode se sobrepor 
hierarquicamente à outra. 

 
64 LEAL, Suely Maria Ribeiro. Territórios e escalas de cooperação e gestão consorciada: o caso 

francês e seus aportes à experiência brasileira. Cadernos Metrópole nº 20, págs. 57-79, 2008. 
Disponível em: http://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/8636/6423. Acesso em 4/5/2020. 

http://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/8636/6423
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(...) 

Os cidadãos e muitos eleitos se perdem nas multiplicações dos tipos 
de grupamentos (sindicatos, distritos, comunidades urbanas, de 
municípios ou de cidades, para falar nas principais, deixando-se de 
lado a cooperação informal que opera por vias as mais diversas). 
Eles compreendem mal o que as diferencia. As comunidades 
urbanas ou de municípios ou mesmo certos distritos dispõem de 
uma tributação própria de tipo adicional. 

As comunidades de cidades e certos distritos, comunidades 
urbanas ou de municípios beneficiam-se de uma tributação 
específica como taxa profissional de zona ou de aglomeração. 
Tarefas de gestão são confiadas a distritos ou a comunidades e 
certos sindicatos se lançam à cooperação intermunicipal através de 
projetos de desenvolvimento. 

A adesão de um município a diversos estabelecimentos de 
cooperação é a regra. Ela é o resultado de diversas preocupações 
e estratégias dos eleitos, visando evitar a formação de 
Estabelecimentos muito possantes. As superposições de 
competências, a delegação de uma mesma competência comunal 
a muitos EPCI65, o exercício por um município de uma competência 
oficialmente delegada a um grupamento, o exercício de 
competências que não lhe foram delegadas, o caráter vago, 
complexo e confuso da repartição de atribuições entre grupamentos 
e municípios-membros não são raros e excepcionais. 

Para aumentar ainda mais a confusão, alguns EPCI aderem a 
outros Estabelecimentos Públicos de Cooperação Intermunicipal e, 
como os grupamentos existentes são seguidamente de tamanho 
insuficiente, se vê emergir novas formas de cooperação em 
Estabelecimentos Públicos de Cooperação Intermunicipal que 
relevam a cooperação informal, como no caso das associações. 

Do lado jurídico, os estatutos legais existentes se prestam mal à 
constituição de intermunicipalidades (estabelecimentos 
intermunicipais) fortes, sem mesmo invocar a possibilidade de 
instituições supracomunais. 

O quadro do estabelecimento público que foi tomado de maneira 
programática parece mal adaptado e será mais e mais inadaptado 
à medida do desenvolvimento de missões de cooperação 
intermunicipal e do aumento em pujança de uma 
intermunicipalidade de projeto. A constituição de grupamentos 
dotados de competências diversas e dispersas é pouco compatível 
com o princípio da especificidade que caracteriza a doutrina dos 
estabelecimentos públicos. 

  

 
65 A malha territorial francesa tem por base os Établissements Publics de Coopération Intercommunale – 

EPCI (Estabelecimentos Públicos de Cooperação Intermunicipal com Tributação Própria - EPCI). 
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Por estas razões, acreditamos ser incompatível o aproveitamento 

da experiência francesa de cooperação, para inserção no ordenamento brasileiro, 

dada as diferenças estruturais na organização político-administrativa entre os dois 

países. 

5. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

REGULAMENTADOS PELA LCP PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS  

Tema que pode despertar o interesse do legislador federal é 

perquirir a possibilidade de extensão da gama de aplicações do instituto consorcial, 

para além das hipóteses expressas na LCP. 

Poderia um consórcio público realizar atividades administrativas 

stricto sensu, como realizar licitações, gerir recursos humanos, prestar serviços de 

consultoria jurídica, cobrar tributos etc. em substituição aos entes consorciados? 

De plano, uma ressalva atinente ao Direito Previdenciário deve ser 

feita. A Emenda Constitucional nº 103/2019 (“Reforma da Previdência”) inseriu, no 

artigo 40 da Constituição Federal, a previsão de uma lei complementar federal (a 

chamada Lei de Responsabilidade Previdenciária – LRP) que estabelecerá, para os 

Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, normas gerais de organização, de funcionamento e de 

responsabilidade na gestão.  

A Portaria66 nº 38, de 19 de dezembro de 2019, instituiu grupo de 

trabalho com o objetivo de avaliar minuta da LRP, de que trata o § 22 do art. 40 da 

Constituição Federal e propor o seu aperfeiçoamento. 

A LRP estabelecerá para os Regimes Próprios de Previdência 

Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, em substituição à Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, normas 

gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade na gestão desses 

regimes, contemplando, dentre outros aspectos, “condições para adesão a 

consórcio público” (art. 1º, IX, da Portaria). 

 
66 Do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Secretaria de Previdência. 
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Ainda no plano constitucional, o art. 241 da CF/88, dispõe que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei 

os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência 

total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 

serviços transferidos.     

Como se vê, não há autorização constitucional para que o consórcio 

público execute atividades puramente administrativas, como, por exemplo, uma 

licitação, em substituição aos entes cooperados. A expressão “gestão associada de 

serviços públicos”67 não comporta interpretação tão elástica que englobe as 

atividades administrativas.   

A LCP, em seu art. 2º, dispõe que os objetivos dos consórcios 

públicos serão determinados pelos entes da Federação que se consorciarem, 

observados os limites constitucionais. Assim, apesar de ampla a possibilidade de 

atuação dos consórcios públicos, a LCP não traz um rol das possibilidades de 

atuação, dando aos entes grande liberdade de escolha, mas circunscrita aos limites 

impostos pela CF/88. 

No plano infraconstitucional, o Decreto nº 6.017/2007, 

regulamentador da LCP, dispõe que: 

Art. 3º Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos 
dos consórcios públicos serão determinados pelos entes que se 

consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes: 

I - a gestão associada de serviços públicos; 

II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a 
execução de obras e o fornecimento de bens à administração 

direta ou indireta dos entes consorciados; 

III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e 
equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de 

 
67 Como bem explica o Professor José dos Santos Carvalho Filho: “Constitui traço de unanimidade na 

doutrina a dificuldade de definir, com precisão, serviços públicos. Trata-se, na verdade, de 
expressão que admite mais de um sentido, e de conceito que, sobre ter variado em decorrência da 
evolução do tema relativo às funções do Estado, apresenta vários aspectos diferentes entre os 
elementos que o compõem. É conhecida a teoria de Duguit, segundo a qual os serviços públicos 
constituiriam a própria essência do Estado. Desse momento em diante, porém, foi tão profunda a alteração 
introduzida na concepção das atividades estatais que na França se chegou a considerar que estava em 
crise a noção de serviço público”. Manual de Direito Administrativo, 2018, pág. 333. Atlas. Edição do 
Kindle, 2018. 
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informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação 
e de admissão de pessoal; 

Ou seja, o Decreto vai além da LCP e da CF/88, prevendo, em 

grande medida, a competência dos consórcios para o exercício de atividades 

administrativas.  

No ponto, e de lege ferenda, para reforçar a segurança jurídica e 

aniquilar qualquer eventual alegação de inconstitucionalidade, seria de bom alvitre 

que o Congresso Nacional aprovasse Emenda à Constituição (e as 

correspondentes alterações na LCP) inserindo disposição expressa, no art. 241 da 

CF/88, dispondo sobre a possibilidade de gestão de atividades administrativas pelos 

consórcios públicos. 

6. SUGESTÕES DE INCENTIVOS AOS GOVERNOS MUNICIPAIS COM VISTAS À 

ADOÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS 

Como vimos no tópico anterior, o Brasil já conta, ao menos no plano 

infraconstitucional, com uma base jurídica que permite a realização de atividades 

administrativas diretamente pelos consórcios, em substituição aos entes políticos 

agregados. De todo modo, o aperfeiçoamento dos marcos legais (CF/88, LCP e 

Decreto nº 6.017/2007) seria profícuo e atenderia ao interesse público. 

O que se pode amadurecer no aspecto legislativo, no intuito de 

aferir ganho de escala e desonerar custos da estrutura administrativa, é autorizar 

expressamente que consórcios públicos possam exercer poder de polícia e 

implementar atividades de cunho administrativo delegadas por seus entes 

consorciados, desde que expressamente definidas no protocolo de intenções 

ratificado, a fim de resguardar a autonomia decisória dos Municípios enquanto entes 

delegatários (art. 30, CF). 

Vale destacar a importância da figura do consórcio público, como 

importante estratégia de gestão local, a fim de alcançar a racionalização do gasto 

público e a ampliação de escala na prestação de determinados serviços públicos e 

de atividades administrativas.  
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Não obstante, é preciso ter como norte a incolumidade do princípio 

da autonomia federativa dos Municípios, ou seja, os consórcios públicos devem ser 

encarados como um instrumento da gestão municipal em aspectos pontuais e bem 

definidos, e não como uma entidade supramunicipal que vise substituir as 

competências municipais. 

As vantagens de constituir um consórcio são muitas68. Os prefeitos 

e as autoridades municipais que já tiveram experiências em ação consorciada 

costumam ressaltar que o consórcio: 

- fortalece a autonomia do Município e a democracia, 

descentralizando as ações de governo; 

- aumenta a transparência e o controle das decisões públicas; 

- fortalece os princípios de subsidiariedade e solidariedade que 

sustentam a arquitetura da Federação brasileira depois de 1988; 

- melhora o relacionamento das prefeituras com outras esferas de 

governo, possibilitando que os recursos cheguem mais rápida e facilmente; 

- diminui as distâncias existentes entre as esferas locais e os 

Estados e a União; 

- aumenta o poder de diálogo, pressão e negociação dos 

Municípios; 

- dá peso político regional para as demandas locais; 

- cria mecanismos eficientes para uma gestão pública menos 

suscetível a disputas político-partidárias; 

- cria comprometimento com a implantação das políticas; 

 
68 Vide dissertação de Mestrado intitulada Consórcio Público Intermunicipal e Desenvolvimento 

Sustentável: A Experiência do Consórcio Da APA do João Leite, apresentada por Claudisom Martins 
de Oliveira ao Programa de PósGraduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico Multidisciplinar em 
Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 
Disponível em:  
http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/275/1/Claudisom%20Martins%20de%20Oliveira.pdf. Acesso 
em 4/5/2020. 

http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/275/1/Claudisom%20Martins%20de%20Oliveira.pdf
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- cria formas concretas de intermediação entre as ações dos níveis 

centrais (Estado-membro e União) com as realidades das administrações 

municipais; 

- resolve problemas regionais sem se limitar às fronteiras 

administrativas; 

- assegura agilidade na elaboração de diagnósticos e ações de 

governo, necessária para enfrentamento dos problemas e prioridades regionais; 

- desloca o centro das decisões sobre políticas públicas para 

esferas mais próximas das populações assistidas; 

- leva aos governos centrais elementos de realidade, o que ajuda a 

adequar as políticas públicas; 

- cria canais por onde podem fluir as experiências criativas das 

localidades; 

- viabiliza as políticas sociais por meio da democratização dos 

recursos e do poder de decisão sobre elas; 

- dá agilidade à administração municipal, aumentando sua 

capacidade de realização; 

- permite o intercâmbio de ideias, projetos e experiências; 

- permite que o planejamento das políticas públicas se faça de 

forma conjunta, com a participação de todos os membros do consórcio; 

- propicia economia de recursos; 

- ajuda as prefeituras menores, que assim podem receber apoio das 

prefeituras que dispõem de melhor infraestrutura; 

- possibilita a diminuição das desigualdades regionais e a baixa 

capacidade de arrecadação tributária do Município; 

- cria novos fluxos de recursos para o Município, diminuindo sua 

dependência das transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

- ajuda o Município a superar sua incapacidade de investimento 

público; 
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- permite a realização de ações inacessíveis a um único Município; 

- viabiliza obras de grande porte e serviços de alto custo, que não 

são acessíveis à maioria das localidades; 

- promove a constituição de aparatos institucionais competentes, 

com capacidade técnica e de recursos; 

Esse extenso rol de benesses trazidas pela instituição do consórcio 

público é significativo e pode ser ampliado, com a inserção de atividades 

administrativas stricto sensu, mediante a adoção das mudanças legais que 

expusemos na parte final do tópico 5. 

7. SUGESTÕES DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS À EXTINÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS PREVISTA PELA PEC 188/2019. 

7.1. ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À PEC Nº 188/2019  

No âmbito da discussão do pacto federativo ensejada pela PEC 

188/2019, atualmente em tramitação no Senado Federal69, prescreve-se a extinção 

de Municípios de menos de 5.000 habitantes e que sejam fiscalmente frágeis, isto 

é, aqueles em que as receitas próprias não atinjam 10% das receitas totais. 

A proposta de extinção de Municípios é contestada por entidades 

representativas dos Municípios brasileiros70, por meio de pareceres e estudos 

técnicos71, em que se aponta o equívoco em avaliar a sustentabilidade fiscal de um 

Município apenas pelo peso de sua arrecadação própria, desconsiderando que os 

governos locais também têm direito à parcela da arrecadação da União e dos 

 
69 A PEC 188/2019 estabelece medidas de ajuste fiscal aplicáveis ao custeio da máquina pública; modifica 

a estrutura do orçamento federal; estende a proibição de vinculação de receitas de impostos a qualquer 
espécie de receitas públicas, ressalvadas as hipóteses que estabelece; permite a redução temporária da 
jornada de trabalho de servidores públicos como medida para reduzir despesas com pessoal; propõe 
mecanismos de estabilização e ajuste fiscal quando as operações de créditos excederem as despesas 
de capital, as despesas correntes superarem noventa e cinco por cento das receitas correntes ou a 
realização de receitas e despesas puder não comportar o cumprimento das metas fiscais do ente; e cria 
o Conselho Fiscal da República. Vide: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8035501&ts=1583936714720&disposition=inline. Acesso em 4/5/2020. 

70 Ver matéria intitulada Prefeitos se mobilizam em Brasília contra extinção de Municípios, publicada 

pela portal Agência Brasil, disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-
12/prefeitos-se-mobilizam-em-brasilia-contra-extincao-de-municipios. Acesso em 28/4/2020. 

71 Disponíveis em: https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14158  

https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14297  
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14296  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8035501&ts=1583936714720&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8035501&ts=1583936714720&disposition=inline
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/prefeitos-se-mobilizam-em-brasilia-contra-extincao-de-municipios
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/prefeitos-se-mobilizam-em-brasilia-contra-extincao-de-municipios
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14158
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14297
https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14296
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Estados, a qual é obrigatoriamente transferida periodicamente aos Municípios, 

compondo, portanto, as suas receitas. 

Além disso, caso a proposta seja acatada, ocorrerá uma 

reconfiguração na partilha do FPM, sendo que, a partir de uma simulação das 

incorporações, se constatou que “perderão receita de FPM não somente os 1.217 

Municípios a serem extintos, como também as 702 cidades que os incorporarão”, 

eis que “a perda de arrecadação dos Municípios fundidos poderá chegar a 50% do 

que recebem hoje de FPM separadamente”.  

Em adendo, os indicadores de desenvolvimento sustentável dos 

Municípios brasileiros72, apontam que os melhores índices de execução das 

políticas públicas (com exceções), estão localizados nos pequenos Municípios. 

Ainda que se possa cogitar os consórcios públicos como uma 

alternativa à extinção, é preciso ter em conta que a boa governança e a 

sustentabilidade dessas entidades dependem do fortalecimento dos Municípios, já 

que são estes que financiam essas estruturas. 

Assim, o estímulo para a adoção de consórcios públicos reclama, 

necessariamente, concentrar esforços em rejeitar a proposta de extinção de 

Municípios e, em paralelo, propor alterações legislativas que visem tornar mais 

equitativa a repartição da arrecadação tributária entre os Entes federativos, a fim de 

que os Municípios sejam contemplados com receita suficiente para fazer 

contrapartida às inúmeras competências que lhes são atribuídas. 

Na visão das entidades representativas dos Municípios, a extinção 

destes, além de não ser uma solução adequada por conta das inúmeras distorções 

que causará na distribuição do “bolo tributário”, conforme já apontado, terminará for 

fragilizar os consórcios públicos existentes no Brasil, pois estes serão impactados 

negativamente com a perda massiva de entes consorciados. 

Sob o prisma do Direito Constitucional, não podemos deixar de 

aventar a possível inconstitucionalidade de o Congresso Nacional extinguir 

Municípios, nos moldes em que pretende a PEC nº 188/2019. 

 
72 Vide: www.cnm.org.br/idms . 

http://www.cnm.org.br/idms
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Na lógica do federalismo brasileiro, as modificações nas unidades 

federadas (criação, incorporação, fusão e desmembramento) são expressão da 

vontade das populações locais e do Congresso (CF, art. 18, §§ 3º e 4º). Nessa linha 

de intelecção, soa inconstitucional ato normativo exclusivo da União (ainda que 

formalizado por PEC) que aniquila sumariamente Municípios -- em especial, quando 

se lembra que não há hierarquia entre os entes federados. Haveria aí, 

potencialmente: a) uma violação procedimental das alterações na configuração 

federativa, pois não há consulta às populações locais, na incorporação dos 

Municípios extintos (essa consulta prévia pode ser considerada elemento intrínseco 

à autonomia federativa, protegida pela cláusula pétrea do art. 60, § 4º, I da CF; b) 

uma violação conceitual da federação, já que um ente federado não possui poder 

de vida e morte unilateral sobre outro. Não há hierarquia entre entes federados.73  

É possível arguir que a PEC nº 188/2019 vulnera a cláusula pétrea 

da federação (art. 60, § 4º, “a”, CF/88): 

"O Ministro Ricardo Lewandowski afirmou que há compartilhamento 

de competências e de rendas exatamente para que se tenha 

desenvolvimento nacional harmônico e integrado. De acordo com 

ele, há dois vetores que fazem parte dos sistemas federativos. Em 

primeiro lugar, a ausência de hierarquia entre os entes federados. 

Ou seja, a União não prevalece sobre os estados, os estados 

não prevalecem sobre os municípios naquilo que diz respeito 

às competências específicas (...)"74. 

7.2. CONSIDERAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA ABORDAGEM DA QUESTÃO 

Vimos os argumentos contrários à PEC nº 188/2019 no subtópico 

anterior. 

Todavia, o tema é complexo, pois envolve aspectos geopolíticos, 

culturais, econômicos etc., e qualquer encaminhamento desapaixonado a respeito 

deverá ter em conta as considerações que fazemos doravante. 

 
73 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

pág. 255). 
74 POMPEU, Ana; CARNEIRO, Luiz Orlando. STF reafirma competência de estados e municípios para 

tomar medidas contra Covid-19. Portal Jurídico Jota, Brasília, 15/4/2020, disponível em: 
https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-reafirma-competencia-de-estados-e-municipios-para-tomar-
medidas-contra-covid-19-15042020 Acesso em: 7 mai. 2020 (grifos nossos). 
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Como mencionado em tópico anterior, um fato marcante da 

organização geográfica e política do Brasil no final do Século XX foi a fragmentação 

dos municípios, com o surgimento de grande quantidade de governos locais de 

pequena população, sem escala para oferecer serviços públicos de maneira 

eficiente e, muitas vezes, com deficiências gerenciais que impedem uma provisão 

adequada de serviços públicos.  

Em que pesem os benefícios aos usuários de serviços prestados 

por meio de consorciamento, pode haver situações em que os municípios decidam 

abandonar as parcerias, mesmo que essa atitude vá de encontro aos termos 

contratuais dos consórcios. Portanto, a viabilidade dessas associações, no longo 

prazo, depende da confiança mútua entre os entes federados partícipes. 

Considerando que a participação implica o aporte de recursos muitas vezes vultosos 

e a complexidade do processo político de construção de parcerias, a manutenção 

desse equilíbrio pode se tornar instável ou mesmo inviável. 

A percepção, por parte dos prefeitos, de que o usufruto dos 

benefícios advindos do consórcio poderia ser parcialmente mantido sem sua 

adesão financeira (comportamento free rider ou “carona”), pode gerar a insolvência 

da associação e a quebra do pacto entre as partes. Como regra, o sucesso e a 

sustentabilidade do consórcio dependem da relação custo/benefício entre os 

partícipes.  

Segundo Best75, com o Consórcio de Transportes da Região 

Metropolitana do Recife, “o principal obstáculo à participação dos municípios no 

consórcio foi a divisão de “poder/quotas acionárias” entre o Estado e os catorze 

municípios integrantes da região metropolitana, os quais argumentavam que era 

necessário avaliar quais seriam os ganhos políticos e financeiros que teriam ao 

ingressar e repassar a gestão do sistema municipal de transportes ao Consórcio. 

Até o momento, somente Pernambuco, Recife e Olinda aderiram ao consórcio”.  

Por seu turno, o sistema de transporte coletivo de Curitiba e de sua 

região metropolitana também passa por uma situação similar. O motivo é o 

 
75 BEST, N. A experiência do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano. Cadernos Adenauer 

XII, nº4, 2011. Disponível em: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=824493ab-a878-
1342-806a-7eab237ad396&groupId=265553. Acesso: 14.05.2020. 
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comportamento free rider da maior parte dos integrantes da Região Integrada de 

Transporte (RIT), os quais se beneficiam do sistema, mas não aportam verbas. 

Atualmente, a RIT é financiada apenas por Curitiba e pelo Estado do Paraná. 76 

Conforme mencionado, como forma de superar essas dificuldades 

e fortalecer os consórcios, a LCP, além da possibilidade de pactuação entre os 

entes federados não somente da mesma espécie, traz o reconhecimento da plena 

capacidade contratual e convenial dos consórcios públicos, bem como a 

possibilidade de emissão de documentos de cobrança e de exercício de atividades 

de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços, ou 

pelo uso ou outorga de uso de bens públicos administrados pela parceria. A Lei 

estipula também que os entes consorciados somente alocarão recursos ao 

consórcio mediante contrato de rateio, cujo prazo de vigência não será superior ao 

das dotações que o suportam. Os critérios de rateio variam de acordo com a 

pactuação consorcial. 

Vale mencionar que a LCP não prevê o repasse de recursos 

diretamente da União e dos estados aos consórcios. Assim, no caso da saúde, por 

exemplo, os recursos federais são transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o 

Fundo Municipal de Saúde e deste para o consórcio. Diferentemente, se o repasse 

de recursos da União fosse feito por meio de  convênio ou contrato de repasse com 

o consórcio público, essa transferência estaria condicionada ao atendimento, pelos 

entes federados consorciados, das exigências legais aplicáveis, sendo vedada a 

liberação de quaisquer parcelas de recursos, caso exista alguma irregularidade por 

parte de um ou mais entes consorciados. 

No tocante ao contrato de rateio, o objetivo nítido da LCP é garantir 

que os membros de consórcios não interrompam o fluxo de recursos destinados a 

custear as suas despesas. Com esse propósito, estabelece salvaguardas a fim de 

reduzir as possibilidades de descumprimento do contrato de rateio. Assim, obriga o 

ente consorciado a consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, 

dotações suficientes para suportar as despesas assumidas pelo consórcio, sob 

 
76 Sistema de transporte sofre colapso anunciado em Curitiba. Gazeta do Povo, 31/01/2015. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sistema-de-transporte-sofre-colapso-anunciado-
ejfc0f458vzs0sx1868wtqzim. Acessado em 07 de abril de 2015. 
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pena de ser excluído da parceria. Pretende garantir, dessa forma, o repasse de 

quotas pelos membros. 

Há de se considerar, entretanto, que essa garantia é por tempo 

limitado, restrito ao prazo de vigência das dotações orçamentárias vinculadas às 

ações consorciadas, ao passo que as ações consorciadas são, em geral, de caráter 

permanente. Como resultado, pode haver descompasso entre a duração das 

despesas assumidas pela parceria e a tentativa de garantir seu financiamento. Além 

disso, convém mencionar o caráter autorizativo, e não impositivo, da maior parte do 

orçamento no Brasil. Assim, a existência de dotação no orçamento não garante o 

repasse efetivo de recursos ao consórcio. 

Conclui-se, no ponto, que apesar de o contrato de rateio representar 

um avanço, no médio e longo prazo, o problema de sustentabilidade dos consórcios 

fica pendente de solução. As medidas estabelecidas pela LCP são passos 

importantes, porém podem não ser suficientes para assegurar a sustentabilidade da 

parceria.   

A penalidade estabelecida para os entes que não consignarem as 

dotações necessárias para a assunção de despesas do consórcio também merece 

análise mais detida. A exclusão do consórcio, em certos casos, pode representar 

uma punição espúria.  

No caso dos transportes e da saúde, a exclusão de um ente do 

consórcio pode transformar uma punição em vantagem para o gestor inadimplente. 

Mesmo não contribuindo financeiramente para o financiamento do setor, é difícil 

excluir o município inadimplente da prestação dos serviços – no caso da saúde, é 

inconstitucional - e, mesmo que fosse possível, não seria adequado punir a 

população. Consequentemente, a população do município inadimplente continua a 

usufruir os serviços consorciados sem, contudo, contribuir financeiramente para sua 

manutenção. A ocorrência desse comportamento free rider torna o consórcio 

vulnerável e compromete seu funcionamento. 

Em geral, os grandes municípios tendem a ser os maiores 

contribuintes dos consórcios. Por isso, a interrupção de sua contribuição financeira, 

ao reduzir substancialmente o montante de recursos disponíveis para o consórcio, 

gera ineficiências e deterioração na prestação dos serviços. Por julgarem não ser 



53 

 

 

 

Wilder Nascimento, Marcos Tadeu de Souza, Luciana Teixeira e Newton Tavares  

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

vantajoso usufruir de serviços de baixa qualidade, mesmo sem ter contribuído para 

sua prestação, municípios de grande porte encontram menos incentivos para 

assumir comportamento free rider. Já o pequeno município tem maior incentivo ao 

comportamento free rider, pois a interrupção da sua (pequena) contribuição pouco 

afetará a qualidade do serviço. Por isso, as transferências da União e dos estados, 

visando a estimular a criação e manutenção de consórcios públicos, deveriam ser 

direcionadas aos municípios menores, que precisam de maior estímulo para não 

abandonar a parceria. 

Nesses casos, pode-se pensar na introdução de um regulador ou 

“juiz” – a União, o Estado ou árbitro77 definido pelas partes no ato de formalização 

do consórcio –, que adote uma punição crível a ser aplicada aos membros que 

decidam agir contrariamente aos interesses da associação. A Lei não criou esse 

mecanismo, deixando a definição das punições para os contratos de programa. 

Considera-se que deixar essa tarefa para o contrato de programa significa correr o 

risco de que tal contrato preveja uma punição não crível, o que diminuiria as 

chances de sucesso da parceria. 

Convém observar que já existem, em outras leis, punições a 

municípios inadimplentes por meio da retenção de transferências. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) prevê a retenção dessas transferências voluntárias 

para os entes que não reconduzirem suas dívidas aos limites estipulados. Além 

disso, nos contratos de renegociação das dívidas dos estados está prevista a 

possibilidade de retenção do FPM e do Fundo de Participação dos Estados (FPE). 

Ademais, há problemas de incentivos relacionados não apenas à 

manutenção de consórcios públicos já implantados, como também questões 

relacionadas à sua formação.  

Dependendo das preferências dos eleitores de um município, é 

possível que o prefeito decida não aderir voluntariamente a um consórcio, uma vez 

que a adesão implica a impossibilidade de inadimplência. Nessa situação, pode-se 

preferir que os recursos do município sejam destinados a outras ações locais. Numa 

situação de grande catástrofe natural − como, por exemplo, um longo período de 

 
77 Conforme permissão dada pelo art. 1º, §1º da Lei nº 9.307/1996. 
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seca com perda substancial no campo − cestas básicas podem se tornar mais 

importantes que gastos com saúde. Nesse caso, o comprometimento (irreversível e 

ex-ante) com a quota para manutenção do consórcio pode tornar-se, ex-post, 

extremamente indesejável. Se a probabilidade de tal situação ocorrer for 

suficientemente elevada, o prefeito preferirá não aderir ao consórcio para garantir 

maior flexibilidade no uso do orçamento municipal.  

Nesse caso, ter-se-á um “equilíbrio separador”, em que regiões 

mais estáveis formarão consórcios, enquanto regiões mais sujeitas a grandes 

mudanças de prioridades nos gastos públicos se negarão a formá-los, apesar do 

ganho inerente à parceria.  

É possível que esse seja um dos motivos pelos quais os consórcios 

têm sido formados principalmente nos municípios de renda média e alta. Tal 

equilíbrio poderá criar situações em que as regiões consorciadas adotem 

tecnologias mais eficientes, ao passo que outras regiões não consigam acompanhar 

as mudanças, aumentando, assim, as desigualdades regionais no país.  

Essa situação pode ser remediada, melhorando-se as condições de 

formação de consórcios em áreas mais instáveis e mais pobres. Uma possibilidade 

seria os governos federal e/ou estaduais intervirem criando condições para que o 

ganho com o consorciamento seja ampliado, sem a necessidade de transferir 

recursos diretamente aos municípios.  

Esses governos podem atuar facilitando, por meio de 

financiamentos subsidiados, a aquisição, pelo consórcio, de equipamentos mais 

produtivos, os quais não poderiam ser adquiridos com recursos oriundos 

exclusivamente dos municípios. Ao possibilitar tais aquisições, os governos 

estariam aumentando a eficiência dos consórcios, e, com isso, tornando a sua 

formação mais atraente para seus membros. Dessa forma, o aumento dos ganhos 

compensa a impossibilidade de saída ex-post da parceria, estimulando-se, assim, 

o compromisso entre as partes. 

Qualquer que venha a ser o mecanismo escolhido, no entanto, a 

essência dele é conhecida de longa data na teoria das parcerias: para resolver o 

problema da ineficiência nas parcerias é necessária a introdução de um Principal 

(nas sugestões acima esse principal seria a União e/ou o Estado), o qual 
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desempenhará o papel de gerenciador do orçamento (budget breaker), de forma a 

introduzir uma punição crível caso um dos membros decida agir em detrimento da 

parceria78.  

Estudo sobre experiências regionais na Itália79 chega a conclusões 

semelhantes: na falta de compromisso mútuo, os agentes preferem ser 

oportunistas, o que impede o usufruto de ações resultantes da cooperação. “Frente 

ao dilema da ação coletiva, (...) há possibilidade de coerção de um terceiro para 

fazer cumprir acordos e aplicar penalidades. Esse terceiro estabelece harmonia 

entre as partes e promove a mútua confiança”. 

Frente a esse cenário, a União e os Estados, mesmo que não 

participem como membros de consórcios, podem ocupar uma posição proativa no 

processo de formação e de manutenção desses consórcios usando, para tanto, dois 

mecanismos complementares. Podem, por um lado, estimular a formação das 

parcerias ao facilitar, para os consórcios, a adoção de tecnologias inovadoras de 

elevada produtividade, mas a eles inacessíveis por seu elevado custo. Por outro 

lado, podem garantir que os membros de um consórcio não virão a se tornar 

inadimplentes, mediante um contrato, entre os municípios e o estado, que assegure 

o repasse direto de recursos para o consórcio. 

7.3. ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À PEC Nº 188/2019  

Num outro horizonte, há também bons argumentos a favor da PEC 

nº 188/2019, como os seguintes, expressados por uma ex-Secretária da Fazenda 

do Estado de Goiás, que defendeu a proposta subscrita por dezenas de senadores80 

(apoiados pelo Poder Executivo), conforme a Revista Exame81: 

 
78 HOLMSTRÖM, B. (1982) Moral hazard in teams. Bell Journal of Economics, nº 13, 324-340, 1982. 
79 QUEIROZ, L.G. Arquitetura da Cooperação Intergovernamental: os consórcios em saúde em 

Mato Grosso. Tese de doutoramento. Rio de Janeiro, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 
Oswaldo Cruz, 2001, pág. 70. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&e
xprSearch=300707&indexSearch=ID. Acesso: 19.05.2020.   

80 Vide: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=8035580&ts=1583936714597&disposition=inline. Acesso em 2/6/2020. 

81 Vide matéria intitulada Governo propõe extinção de um quarto dos municípios brasileiros, 

disponível em: https://exame.com/economia/governo-propoe-extincao-de-um-quarto-dos-municipios-
brasileiros/. Acesso em 2/6/2020. 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=300707&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=300707&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=300707&indexSearch=ID
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8035580&ts=1583936714597&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8035580&ts=1583936714597&disposition=inline
https://exame.com/economia/governo-propoe-extincao-de-um-quarto-dos-municipios-brasileiros/
https://exame.com/economia/governo-propoe-extincao-de-um-quarto-dos-municipios-brasileiros/
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O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

“O que a gente vê hoje é uma proliferação de municípios sem 

nenhuma condição de se financiar, o que é um desperdício de 

recursos, porque cria-se a necessidade de uma administração 

pública, que é cara. Câmara de Vereadores, Prefeitura, toda uma 

estrutura administrativa que drena recursos públicos e não se 

justifica, tendo em vista a incapacidade do próprio município de se 

financiar. Isso vai permitir que esses recursos sejam direcionados 

para a população e não para custear a máquina pública.” 

 

Fonte: Revista Exame82 

A Justificação da PEC nº 188/2019 também adota essa abordagem, 

de racionalização e economia de dinheiro público:  

“(...) Reputo essencial trazer ao debate desta Casa outro tema de 
relevante importância: a criação de Municípios como um fim em si 
mesmo. 

Temos mais de 5.500 Municípios no Brasil, sendo que, destes, mais 
de 1.200 possui população inferior a 5.000 habitantes e, em sua 
maioria, não arrecada receitas próprias suficientes para custear a 
sua própria estrutura (Prefeitura, Câmara de Vereadores etc.), isto 
é, custos que não existiriam (ou seriam substancialmente reduzidos) 
caso o Município fosse incorporado a outro. 

Quanto a esse ponto, estamos propondo duas medidas: 

Lei complementar federal poderá fixar requisitos de viabilidade 

financeira para a criação e o desmembramento de Municípios; e 

2- Municípios de até 5.000 habitantes deverão, até o dia 30 de junho 
de 2023, demonstrar que o produto da arrecadação dos impostos 
municipais corresponde a, no mínimo, dez por cento da sua receita 
total. Caso essa comprovação não ocorra, o Município será 
incorporado a partir de I o de janeiro de 2025, ao município limítrofe 
com melhor sustentabilidade financeira, observado o limite de até 3 
Municípios por um único Município incorporador”. 

 
82 No mesmo endereço eletrônico citado na nota de rodapé nº 81. 



57 

 

 

 

Wilder Nascimento, Marcos Tadeu de Souza, Luciana Teixeira e Newton Tavares  

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Além disso, a Instituição Fiscal Independente (IFI) divulgou sua 

primeira avaliação83 sobre as três propostas de emenda à Constituição (PEC) que 

fazem parte do Plano Mais Brasil (A PEC Emergencial - PEC 186/2019; a PEC dos 

Fundos - PEC 187/2019; e a PEC do Pacto Federativo - PEC 188/2019). Na visão 

da IFI, as medidas apresentadas caminham na direção correta, dada a gravidade 

do quadro fiscal do país, embora possam ser aprimoradas na tramitação legislativa. 

O Plano Mais Brasil é um pacote de medidas do governo com foco 

no corte de gastos e no equilíbrio fiscal, com o objetivo de recolocar o país na rota 

do crescimento econômico.  

Na opinião da IFI, as propostas têm o mérito de criar instrumentos 

para conter a expansão das despesas obrigatórias, no âmbito federal, estadual e 

municipal. As PECs também introduzem providências que em conjunto ajudariam 

“a formar um arcabouço mais favorável à adoção de políticas fiscais sustentáveis”. 

A expansão da despesa obrigatória, aponta a IFI, é a principal responsável pelo 

desequilíbrio das contas públicas nos três níveis de governo, gerando uma situação 

fiscal insustentável de déficits primários, endividamento e redução dos 

investimentos públicos. 

8. CONCLUSÃO 

A vasta gama de dados coligida nos permite concluir que não há 

uma resposta cabal, preliminar e unívoca, que possamos dar sobre a (in)viabilidade 

da PEC nº 188/2019, no ponto em que propõe a extinção de Municípios (art. 115 

proposto ao ADCT).  

Até porque há bons argumentos favoráveis e contrários a ambos os 

sentidos. No Estudo, tomamos o cuidado de apontar as premissas e consequências 

práticas e jurídicas que cada uma das duas escolhas traz em seu bojo. A questão, 

evidentemente, já está sendo submetida ao crivo rigoroso e democrático do 

Congresso Nacional, no exercício de suas funções primaciais.  

 
83 Fonte: Agência Senado. Vide: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/11/ifi-avalia-que-

propostas-do-plano-mais-brasil-caminham-na-direcao-correta. Acesso em 2/6/2020. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/11/ifi-avalia-que-propostas-do-plano-mais-brasil-caminham-na-direcao-correta
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/11/ifi-avalia-que-propostas-do-plano-mais-brasil-caminham-na-direcao-correta
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O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Sabemos que a forma pela qual a decisão política ganha 

concretude se dá mediante as regras do jogo do poder84, nem sempre coincidentes 

com as regras jurídicas em vigor, que podem, inclusive, ser alteradas para se 

adaptar àquelas.  

O escopo do presente Estudo é “municiar” os parlamentares e 

servidores que a ele tiverem acesso, a fim de que possam tomar decisões políticas 

ou técnicas de forma mais abalizada, lastreada em dados confiáveis e na literatura 

especializada nacional e estrangeira, fugindo-se do mero viés apaixonado, 

partidarizado, que tende a dominar os debates que versam sobre a já combalida 

federação brasileira. 

 

 

 

2020-2295 

 
84 LINDBLOM, Charles Edward. O processo de decisão política. Tradução Sérgio Bath. Brasília. Editora 

Universidade de Brasília (UnB), 1981. 


