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RESUMO 

 

 

O presente estudo busca aferir a efetividade da instituição de consórcios públicos 

intermunicipais no sentido de viabilizar a criação de aterros sanitários. Para tal, a partir do uso 

da técnica de pesquisas documentais qualitativas e exploratórias de fontes bibliográficas, 

desenvolvidas sob o modelo jurídico-sociológico, do tipo jurídico-compreensivo, lançando mão 

dos métodos dialético e comparativo, analisa-se de forma interdisciplinar questões afetas aos 

Direitos Administrativo, Ambiental e Constitucional, com foco nos consórcios públicos 

perpassando, inicialmente, pelos aspectos introdutórios e conceituais, posteriormente pelo 

contexto histórico, bem como pela diferenciação de outros institutos correlatos. Além disso, 

analisa-se a competência de cada ente federativo, investigando, principalmente, a esfera 

municipal. Conta, ainda, com um exame acerca das disposições dos sistemas de aterros 

sanitários, aferindo quais são os parâmetros estabelecidos a partir dos instrumentos normativos 

e da exegese exarada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Trata das perspectivas 

necessárias para a Administração Pública, com vistas a alcançar uma política ambiental de 

gestão integrada para resíduos sólidos, sendo essas perspectivas de ser: uma administração 

infraestrutural, multipolar e concertada. Por fim, detalha-se a explicitar a instituição dos 

consórcios públicos como possível solução para a melhor destinação desses resíduos. 

Igualmente, visa avaliar o cenário intermunicipal para a criação de consórcios públicos, bem 

como apresentar e realizar uma análise de seus aspectos positivos, sendo, assim, capaz de 

suprimir numerosos gastos e buscar efetivas melhorias na seara ambiental. Para tanto, usa-se o 

CIMASAS, como um exemplo prático, de modo a explicitar a viabilidade desses consórcios na 

melhor disposição dos resíduos sólidos comparado a outras opções, de maneira a ser menos 

oneroso e mais eficaz no aspecto socioambiental, sem quebrar o pacto federativo, de forma que 

se realize uma efetiva gestão associada, por meio de um federalismo cooperativo.  

 

Palavras-chave: consórcios públicos; gestão associada; federalismo cooperativo; resíduos 

sólidos; disposição final.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há muito já se sabe que a República do Brasil se organiza sob a forma do 

federalismo, a partir do qual se institui um sistema político em que há a divisão do Estado em 

entes federativos, dotados de autonomia política, econômica e financeira – sendo esses entes a 

União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Nesse sentido, a Constituição Federal de 

1988 (CF/88) fortaleceu o pacto federativo, principalmente, em relação aos municípios, tendo 

em vista o aprimoramento de competências municipais e seu poder de auto-organização. 

Além disso, nota-se que, em um Estado Federal, os entes visam não apenas à 

manutenção de sua autonomia, mas também uma cooperação mútua na consecução de 

interesses relevantes elencados pela Constituição Federal na repartição de atribuições 

federativas. Por essa razão e para fins de recorte metodológico, ater-se-á nesta pesquisa à busca 

da cooperação mútua em face dos consórcios públicos, com foco no âmbito intermunicipal em 

prol da promoção e viabilidade dos aterros sanitários. 

Face ao referido recorte, há que se destacar a origem deste instituto, tendo em vista 

que a primeira menção legislativa a nível constitucional acerca dos consórcios públicos ocorreu 

na Constituição Brasileira de 1937. Vale ressaltar que estas primeiras noções surgiram a partir 

da inevitabilidade do Estado realizar contratos com particulares para garantir, por meios 

alternativos, as necessidades da população por bens e serviços. Entretanto, apenas com a edição 

da Lei nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007, que ocorreu a estabilidade deste instituto.  

Ademais, o legislador constituinte de 1988, em seu artigo 241, prevê que por meio 

de lei a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão sobre os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, de modo a autorizar uma gestão 

associada de serviços públicos, para que possa ocorrer a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 

1988). 

Com isso, nota-se que a instituição de consórcios públicos tem o objetivo de 

estabelecer entre os entes federados a divisão de tarefas em prol da continuidade da prestação 

de serviços públicos. Percebe-se neste instituto, portanto, vantagens de otimização de tempo, 

viabilidade na consecução de fins coletivos, com menor gasto e maior conhecimento técnico. 

Entretanto, a presente pesquisa visa demonstrar que, para isso se efetivar, faz-se necessário uma 

divisão de obrigações e deveres de cada ente em sua devida proporção. 

No que toca ao âmbito intermunicipal em prol da promoção e viabilidade dos 

aterros sanitários, surgem no cenário jurídico-ambiental diversas propostas para, por meio de 
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consórcios públicos, solucionar alguns problemas, como: a falta de verba pública para a 

instituição de bons aterros sanitários nas áreas limítrofes entre municípios participantes; a 

correta destinação dos resíduos sólidos, de forma que os consórcios viabilizem ganho de tempo 

e maiores conhecimentos técnicos que resultem em impactos positivos na área da saúde, no ar 

e nos rios próximos ao aterros. 

Nesse sentido, destaca-se a Lei nº 11.107/2005, bem como o Decreto nº 6.017/2007 

e o artigo 241 da Constituição Federal de 1988 atrelado a dispositivos correlatos que são 

materiais de análise do presente estudo.  

Diante disso, objetiva-se investigar a viabilidade do uso de consórcios públicos em 

prol da correta destinação de resíduos sólidos, bem como analisar os efeitos e impactos 

proporcionados. Ao final, apresenta-se um exemplo de iniciativa exitosa, por meio do consórcio 

realizado pelos municípios integrantes do CIMASAS (Consórcio Intermunicipal dos 

Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário), no qual se percebe a 

aplicação da lei de consórcios na proteção do meio ambiente, direito fundamental e essencial à 

sadia qualidade de vida. 

É sabido que os consórcios públicos são conceituados como a reunião de pessoas 

jurídicas de direito público ou de direito privado, sem fins lucrativos, formadas pela associação 

de entes federados para realização de uma gestão associada de obras ou serviços em prol de 

interesses comuns. Entretanto, questiona-se se a proposta de instituição de consórcios públicos 

intermunicipais para instituição de aterros sanitários será, de fato, capaz de solucionar a má 

gestão e má disposição dos resíduos sólidos, bem como gerar impactos positivos e menor gasto. 

Destarte, a partir deste problema, o presente estudo estabelece como hipóteses as seguintes 

premissas: a instituição de consórcios públicos intermunicipais para a criação de aterros 

sanitários demonstra ser um instrumento viável a melhor gestão de resíduos sólidos urbanos, 

sem gerar impactos financeiros de grande monta, principalmente para municípios de pequeno 

porte e sem recursos.  

A presente pesquisa, portanto, tem como objetivo geral investigar se a proposta de 

instituição dos consórcios públicos intermunicipais para a criação de aterros sanitários é capaz 

de solucionar o problema da gestão e produção do lixo em enormes escalas sem gerar impactos 

financeiros de grande monta, principalmente para municípios pequenos e sem recursos. E para 

que se fosse possível lograr êxito no objetivo geral, o estudo foi dividido em três capítulos, 

sendo que o primeiro descreve o conceito e a evolução dos consórcios públicos, diferenciando-

o de outros institutos; bem como enumera as competências de cada ente federativo, 

aprofundando no âmbito municipal e seu tratamento na CF/88, além de analisar as questões 
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pertinentes à Lei nº 11.107/2005; já o segundo apresenta o arcabouço conceitual ambiental e as 

noções concernentes aos aterros sanitários, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a evolução 

legislativa a seu respeito e, também, identifica os melhores meios de destinação dos resíduos 

sólidos, na perspectiva da gestão associada e, ainda, explicita a instituição dos consórcios 

públicos como possível solução para a melhor destinação dos resíduos sólidos. Por fim, o último 

capítulo ocupa-se a avaliar o cenário intermunicipal para a criação de consórcios públicos, por 

meio de um exemplo prático, qual seja, o consórcio de CIMASAS, atrelado a uma análise de 

seus aspectos positivos, demonstrando as vantagens da implantação desse instituto. 

Destaca-se que a presente pesquisa se encaixa no tipo interdisciplinar, buscando 

desenvolver em conjunto os espectros normativos do Direito Administrativo, do Direito 

Constitucional e do Direito Ambiental, e está temporalmente compreendida desde a CB/37 até 

os tempos atuais.  

Diante disso, entende-se que a relevância jurídica da presente pesquisa está 

caracterizada na medida em que visa investigar o problema da destinação dos resíduos sólidos, 

analisado no âmbito intermunicipal. Outrossim, trata-se de relevante tema jurídico diante das 

inúmeras manifestações jurisdicionais acerca do descuido com o meio ambiente, sendo 

indispensável a análise crítica e pormenorizada da destinação desses resíduos, para que se possa 

identificar a solução capaz de reduzir gastos e ao mesmo tempo gerar melhores resultados. 

Ademais, trata-se de estudo dotado de relevância econômica, pois está diretamente 

relacionado com o dispêndio de investimentos financeiros para os munícipios, através da 

disposição de espaços para os aterros sanitários, contratação de mão de obra, estudos e 

investimentos técnicos. Assim, a instituição de consórcios públicos para criação de aterros 

sanitários está atrelada não apenas à proteção do meio ambiente, mas também à saúde financeira 

do ente federativo. 

É neste sentido que se verifica presente, também, a relevância socioambiental, haja 

vista que a instituição de consórcios públicos gera reflexos no interesse público e na 

coletividade como um todo, uma vez que poderá viabilizar a continuidade dos serviços públicos 

ambientais. Isto porque, com essa instituição, os entes federados reunidos somarão esforços em 

prol desse serviço público, reduzindo gastos, gerando retorno à coletividade, em resposta à 

prestação de serviços públicos essenciais, e também em observância aos direitos civis e sociais 

previstos na Carta Magna de 1988. Inclusive no que se refere à proteção, em especial, do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto como direito acessível a 

todos, com fulcro no art. 225 da CF/88. 

Por fim, é irrefutável a relevância política deste estudo, na medida em que está 
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intrinsecamente interligado às relações entre os entes federativos. Assim, a realização de 

estudos acerca do fenômeno dos consórcios públicos e das suas alternativas de resolução é 

essencial para resgatar a plena autonomia, independência e, principalmente, harmonia entre os 

entes federados, de modo a existir uma cooperação mútua em prol de uma gestão associativa. 

Ao passo que esse estudo traz à tona também uma reflexão acerca do papel necessário à 

Administração Pública, com vistas a criar uma política pública ambiental capaz de fazer essa 

gestão associativa, sendo ela impulsionada por uma administração infraestrutural, multipolar e 

concertante. 

A respeito do aspecto metodológico, utilizou-se o modelo teórico hermenêutico-

argumentativo, de maneira a assumir uma abordagem do problema na linha de pesquisa 

qualitativa em face da aplicação das normas relativas ao regime jurídico de consórcios públicos, 

visando decompor um problema jurídico em aspectos, relações e níveis para melhor interpretá-

lo. Com ênfase na investigação e na compreensão de fenômenos sociais, adotou o método de 

coleta de dados baseado na análise documental bem como doutrinária.  

Além disso, quanto à metodologia usada em face dos objetivos, este estudo foi 

realizado alicerçado na pesquisa exploratória, visando a tornar o problema mais explícito, por 

meio de, principalmente, levantamentos bibliográficos. Ademais, adotaram-se os métodos 

dialético e comparativo, realizando um enfrentamento de posições teóricas distintas e, também, 

analisando suas semelhanças e diferenças, utilizando-se de uma pesquisa essencialmente 

jurídico-sociológica, do tipo jurídico-compreensiva (GUSTIN; DIAS, 2013). 

Em face às técnicas, a presente pesquisa utilizou-se de pesquisa bibliográfica e de 

pesquisa documental. Por fim, quanto à coleta de dados, este estudo adotou o instrumento da 

análise de conteúdo, incidindo-o sobre os dados coletados por meio das pesquisas realizadas. 
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2 GESTÃO INTEGRADA DENTRO DO MODELO DE FEDERALISMO 

COOPERATIVO: O QUE SÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS? 

 

Para que se possa realizar uma análise apropriada do instituto dos consórcios 

públicos, faz-se indispensável investigar as raízes teóricas de seu surgimento, bem como seu 

arcabouço conceitual. Neste sentido, primeiramente, esse capítulo busca analisar a abrangência 

conceitual disponível na literatura acerca dos consórcios públicos em cotejo com seus aspectos 

fundamentais para, então, tratar de sua base evolutiva apontando suas diferenças em relação a 

institutos correlatos. 

 

2.1 Conceito e aspectos fundamentais 

 

Entender a aplicabilidade prática acerca do instituto de consórcios públicos 

intermunicipais em prol da viabilidade de aterros sanitários no contexto jurídico-ambiental e 

suas formas de resolução perpassa, principalmente, por alguns conceitos fulcrais: a teoria de 

pacto federativo, o conceito de consórcios públicos, aterros sanitários e suas implicações 

teóricas e práticas quando pensados a partir de um paradigma de gestão sócio-econômica-

ambiental associada aos serviços públicos. Dessa forma, cumpre, inicialmente, abordar o 

conceito de consórcios públicos atrelado à teoria de pacto federativo uma vez que se encontram 

intimamente relacionados. 

O conceito de consórcios públicos avulta como espécie de uma das modalidades de 

prestação de serviço público1, qual seja: a gestão associada de serviços públicos (NEGRINI, 

2009). Dentro do contexto de organização da federação brasileira pautado pela cooperação, no 

qual se afasta a noção de Estado unitário e se trabalha com o ideário de um Estado único e 

soberano composto por entes federados que possuem autonomia, é essencial ter como premissa 

o seguinte: a autonomia dessas entidades subnacionais se consubstancia na assunção de 

competências próprias cujo exercício não é subordinado a outro poder (NEGRINI, 2009).  

O instituto foi inserido pela primeira vez na legislação brasileira com a promulgação 

da Lei nº 2.484/1935 do Estado de São Paulo, de acordo com Cretella Júnior (1981). Sendo que 

 
1 Embora haja uma discussão intensa na doutrina acerca da natureza e distinção do que é um serviço público, ao 

passo que se parta do entendimento que sua compreensão é passível de ser dada apenas historicamente, foge ao 
objetivo desse estudo o esforço de engendrar pormenorizadamente a conceituação do que é um serviço público, 

bastando para o leitor a noção de que, quando essa expressão é utilizada aqui trata-se de atividades humanas, 

erigidas por escolha política do legislador, para pertencerem à alçada estatal, ou seja, serviço público é o que um 

governante de determinado tempo deseja que seja relevante para ser prestado pelo poder público (MEDAUAR, 

2001). 
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dois anos depois, a Constituição Brasileira de 1937 trouxe a primeira menção constitucional 

acerca do assunto reconhecendo a personalidade jurídica dos consórcios intermunicipais por 

meio do termo “agrupamento”. 

 

Art 29 - Os Municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, 

exploração e administração de serviços públicos comuns. O agrupamento, assim 

constituído, será dotado de personalidade jurídica limitada a seus fins. 

Parágrafo único - Caberá aos Estados regular as condições em que tais agrupamentos 

poderão constituir-se, bem como a forma, de sua administração. (BRASIL, 1937). 
 

As Constituições de 1946, 1967 e 1969 não trouxeram expressamente um instituto 

jurídico que indicasse a ideia de consórcio, embora tenham tratado da ideia de cooperação com 

vistas a consubstanciar o modelo de organização federalista (CRETELLA JÚNIOR, 1981). 

Infraconstitucionalmente, cabe relevar a importância da Lei nº 8.080/1990, que em seu artigo 

10, situava um marco regulatório mínimo para a questão no qual dispunha que os consórcios se 

regulariam pelo “princípio da direção única, e [que] os respectivos atos constitutivos 

[disporiam] sobre sua observância” (BRASIL, 1990). 

Paralelamente, cabe expor que o legislador constituinte de 1988 também não trouxe 

em sua redação original os consórcios. Aspecto que apenas foi contemplado em seu artigo 241 

por meio da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998: 

 

Art. 241. 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. (BRASIL, 1988). 

 

Essa adequação legislativa vai ao encontro da necessidade prática de integração 

entre um ou mais entes federados com vistas a prestar serviços públicos que até então era feita 

pelos administradores sem nenhum tipo de orientação normativa positiva, isto é, até então não 

havia nenhuma norma que positivasse, limitasse e instruísse os administradores no melhor 

desenho e consecução de um consórcio, apenas, por óbvio, normas que fixavam restrições de 

suas atuações e, no caso da Lei nº 8.080/1990 uma normativa permissiva quanto à validade 

formal dos contratos. Dessa forma, percebe-se que os consorciados não possuíam também 

segurança jurídica e administrativa para celebração dos negócios jurídicos, de modo que as 

experiências relativas aos consórcios municipais não se adequavam a uma procedimentalidade 

transparente e clara, aspectos inerentes à condução da coisa pública. Quando o art. 10 da Lei nº 

8.080 trata da possibilidade de disposição sobre os atos de observância do contrato de consórcio 
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dentro do seu próprio ato constitutivo se aproxima muito mais das permissividades inerentes 

aos negócios jurídicos feitos em âmbito de autonomia privada do que da rigorosa transparência 

e formalidade geral e abstrata necessária ao ramo do Direito Administrativo. 

Nesse sentido, a partir dessa emenda constitucional, o caminho natural foi pensar 

na lei que viria a regulamentar o art. 241, na medida em que o comando constitucional não teria 

os efeitos práticos desejados caso não houvesse um marco normativo que cumprisse com esses 

anseios. Tem-se, portanto, o advento da Lei nº 11.107/2005 que será analisada detidamente a 

seguir. 

Pensando que o conceito de consórcios públicos se assenta como uma espécie de 

gestão associada de serviços públicos, Cançado (2008, p. 246) entende que são: "pessoas 

jurídicas de direito público ou de direito privado, sem finalidade econômica, formadas pela 

associação de entes federados para a gestão associada de obras ou serviços de interesses 

comuns". 

O artigo 2º, inciso I, do Decreto nº 6.017/2007, conceitua consórcios públicos, por 

sua vez, como:  

 

[...] pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei 

nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a 

realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, 

com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa 

jurídica de direito privado sem fins econômicos. (BRASIL, 2007).  

 

No que toca a tais conceitos, impende salientar, com fulcro nas palavras de Cançado 

(2008) que os consórcios são responsáveis pela fiscalização, regulação e planejamento de 

atividades em prol da prestação de um serviço público adequado de acordo com o que foi 

definido entre os entes da federação, por meio da conveniência e a adequação do próprio serviço 

público. Cabe, com isso, trazer as seguintes reflexões nas palavras de Carvalho Filho (2012): 

 

Ao exame do delineamento jurídico dos consórcios públicos, pode afirmar-se que sua 

natureza jurídica é a de negócio jurídico plurilateral de direito público com o 

conteúdo de cooperação mútua entre os pactuantes. Em sentindo lato, poder-se-á 

considerar contrato multilateral. Constitui negócio jurídico, porque as partes 

manifestam suas vontades com vistas a objetivos de natureza comum que pretendem 

alcançar. É plurilateral, porque semelhante instrumento admite a presença de vários 

pactuantes na relação jurídica, sem o regime de contraposição existente nos contratos; 
por isso, alguns o denominam de ato complexo. É de direito público, tendo em vista 

que as normas regentes se dirigem especificamente para os entes públicos que 

integram esse tipo de ajuste. Retratam cooperação mútua, numa demonstração de que 

os interesses não são antagônicos, como nos contratos, e sim paralelos, refletindo 

interesses comuns. (CARVALHO FILHO, 2012, p. 225, grifo do autor). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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Ademais, ressalta que os consórcios públicos podem se formar tanto por entes do 

mesmo nível federativo quanto por entes de patamares distintos da federação. Mas em relação 

à União, apenas há que se falar em formação de consórcios públicos com Estados e Municípios 

contidos em seus territórios; consórcios integrados por dois ou mais Estados (consórcios 

interestaduais) ou entre Estado e o Distrito Federal.2 

Dessa forma, no que diz respeito ao pacto federativo, faz-se mister destacar que este 

consiste em uma forma de Estado (o Estado Federal), caracterizado, precipuamente, pela 

descentralização política, através da instituição de entes federativos autônomos, dotados de 

independência administrativa e legislativa, de competências próprias, além de fundamento de 

validade previsto na Constituição Federal. Nas palavras de Velloso (1993, p. 292), o Estado 

Federal é uma “forma de descentralização do poder, de descentralização geográfica do poder 

do Estado. Constitui técnica de governo, mas presta obséquio, também, à liberdade, pois toda 

vez que o poder centraliza- se num órgão ou numa pessoa, tende a tornar-se arbitrário”. 

Ainda no plano conceitual, Abrucio e Franzese (2007, p. 13) afirmam que “a 

federação é uma forma de organização político-territorial baseada no compartilhamento tanto 

da legitimidade como das decisões coletivas entre mais de um nível de governo”. Os referidos 

autores delineiam melhor o conceito de federalismo com os seguintes dizeres: 

 

A essência da definição de federalismo aparece na própria constituição da palavra, 

derivada do latim foedus, que significa pacto (ELAZAR, 1987). Trata-se de um 
acordo capaz de estabelecer um compartilhamento da soberania territorial, fazendo 

com que coexistam, dentro de uma mesma nação, diferentes entes autônomos e cujas 

relações são mais contratuais do que hierárquicas. O objetivo é compatibilizar o 

princípio de autonomia com o de interdependência entre as partes, resultando numa 

divisão de funções e poderes entre os níveis de governo. (ABRUCIO; FRANZESE, 

2007, p. 14). 

 

Entretanto, como supracitado no conceito de consórcios públicos havendo um pacto 

federativo, não há impedimento para que os entes se correlacionem de modo a cooperarem para 

um fim comum; principalmente pensando no caso do Estado brasileiro que se funda na noção 

de federalismo cooperativo3 bem como de uma gestão associada. Inclusive a CF/88, em seu art. 

23, parágrafo único, determina que lei complementar fixará normas para a cooperação entre a 

União e os Estados da Federação. 

 
2 Ressalta-se aqui que se utiliza o conceito de estados no seu sentido estrito, necessariamente se referindo aos entes 
federados que compõem a união federativa; não Estado em sentido lato que pode significar a união de todos os 

entes federados. 
3 Instituto que, segundo Zimmermann (2004), não conta com fronteiras rigidamente definidas em face da 

distribuição das competências perante aos níveis autônomos de poder, ou seja, o objetivo é, de fato, a promoção 

de uma livre cooperação por meio do consentimento entre os entes federados.  
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Dessa forma, para que se possa aprofundar no estudo do federalismo e suas 

correlações, faz-se indispensável explanar como ocorre a gestão associativa, nos consórcios 

públicos, que nas palavras de Carvalho Filho (2012, p. 351), “a noção de gestão associada 

emana da própria expressão: significa uma conjugação de esforços visando a fins de interesse 

comum dos gestores”. Com isso, percebe-se que tal gestão possibilita, voluntariamente, um 

federalismo cooperativo entre os partícipes do consórcio. 

 

2.2 Contexto histórico e fundamento constitucional 

 

Quando se fala em consórcios públicos, logo se remete à Lei nº 11.107/2005. 

Entretanto, deve-se ressaltar que seu nascimento tem a ver com os princípios que norteiam a 

Administração Pública, atrelado, principalmente, à eficiência e à moralidade. Segundo Borsali 

(2010), se relaciona também com o modelo estatal vanguardista, no qual há um estímulo por 

parcerias entre o privado e o público. Isto, por sua vez, rompe com o modelo de Estado de bem-

estar Social, ou "Welfare State"4, monopolizador dos serviços públicos a serem prestados à 

sociedade. Infere-se, portanto, que o Estado já se via sobrecarregado de funções e deveres.  

Houve, por conseguinte, a crise do Estado do Bem-Estar Social e, como 

consequência, aplicadores do direito buscaram meios alternativos para responder aos anseios 

populares por bens e serviços em prol do interesse coletivo que antes eram de responsabilidade 

exclusiva estatal.  

De acordo com Luciano Medeiros de Andrade Bicalho: 

 

A reforma do Estado de Bem Estar Social idealizado em meados do século passado 

não é apenas uma ideia do que se denominou chamar de neoliberalismo. É uma 

necessidade premente. O Estado burocrático, rígido, estático e dispendioso não atende 

mais às necessidades de uma era de globalização da produção e do consumo, de 

estreitamento de relacionamentos através da revolução nos meios de comunicação que 

se encontra em curso. De uma era de grande densidade populacional nas urbes, o que 

enseja o surgimento de demandas cada vez mais onerosas de infraestrutura básica de 

saúde, educação, saneamento, dentre outras. (BICALHO, 2006, p. 6). 

 

Para melhor explicar, remonta-se à década de 90, vez que no regime constitucional 

da época mencionava-se sobre os consórcios públicos, que eram vistos como contratos 

 
4 A definição de Welfare State pode ser compreendida como um conjunto de serviços e benefícios sociais de 

alcance universal promovidos pelo Estado com a finalidade de garantir uma certa “harmonia” entre o avanço das 

forças de mercado e uma relativa estabilidade social, suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam 

segurança aos indivíduos para manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam 

enfrentar os efeitos deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente (GOMES, 2006, 

p. 203). 
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celebrados por municípios e que precisavam da aprovação do Estado ou pelos Estados e da 

União. Como mencionado, a Constituição Brasileira de 1937, por sua vez, consolidou a 

personalidade jurídica de direito público para as associações de municípios. Isso ocorreu apenas 

formalmente, visto que a CB/37 vigeu durante o Estado Novo, era ditatorial e centralizadora, 

situação na qual a autonomia dos entes federativos era negligenciada. Apenas com a CB/46, 

fica reestabelecida a forma federativa de Estado. Recuperou-se, então, o debate sobre a 

cooperação federativa, atrelado ao dever do Estado na promoção do desenvolvimento social. 

Ante a isso, em 1961, houve a criação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

(BRDE), uma autarquia interfederativa dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, sendo o primeiro exemplo brasileiro de consórcio público do tipo moderno (RIBEIRO, 

2007). 

É sabido que, em 1964, ocorreu a instauração do regime autoritário militar. Logo, 

interrompeu-se a discussão sobre a cooperação federativa. Nessa mesma senda, notou-se que 

os consórcios públicos passaram a ser conceituados como consórcios administrativos, sendo 

reconhecidos como simples pactos de colaboração.  

Somente com a CF/88 consolidou-se o processo de redemocratização e o sistema 

federativo, que, como consequência, reascendeu a cooperação federativa. Porém, no texto 

original da Constituição de 1988 ainda não havia a institucionalização dos consórcios públicos. 

Destarte, com as dificuldades de gestão dos novos consórcios e buscando tratamento jurídico 

adequado a esse instituto, o Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional, em 1995, 

proposta de Emenda Constitucional que foi aprovada em 1998 (EC 19/98), resultando mais 

tarde no artigo 241 da CF/88. 

Segundo Ribeiro (2007), as principais mudanças da EC 19/98 foram que os 

consórcios públicos passaram a ser vistos como pessoas jurídicas que integram a Administração 

Pública, devendo ser disciplinados por lei, podendo ser formados por entes federativos de níveis 

distintos e, por fim, podendo autorizar a gestão associada de serviços públicos. 

Assim sendo, surgiu o projeto de lei nº 3.884/04, que tramitou em regime de 

urgência na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, sendo aprovada, em abril de 2005, a 

Lei nº 11.107/05, dispondo sobre as normas gerais de consórcios públicos e, consequentemente, 

fomentando a gestão associada. Posteriormente, houve a consolidação por meio do Decreto nº 

6.017/07. Juntos, tais instrumentos normativos “regularam” o artigo 241 da CF/88, resultando 

em parâmetros básicos para a gestão associada, visto que trouxeram normas gerais de 

contratação e funcionamento de consórcios públicos para os entes federados.  
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Abaixo, figura conclusiva da evolução histórica da instituição dos consórcios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - “Brasil: Linha do tempo do processo legal de formalização dos Consórcios - De 

1891 a 2007”  

Fonte: SILVEIRA; PHILIPPI (2008, p. 213) 

 

Essencial trazer à tona, por fim, a discussão feita na literatura especializada acerca 

do fundamento constitucional da Lei nº 11.107/2005. Isso porque a referida lei trata da criação 

de pessoa jurídica interfederativa, ao passo que o art. 22, inciso XXVII da CF/88 no qual seu 

preâmbulo que justifica sua fundamentação constitucional trata da competência de a União 

legislar privativamente normas gerais sobre contratos.  

Enquanto o preâmbulo e o art. 1º da Lei nº 11.107/2005 tratam expressamente da 

contratação de consórcios, o seu conteúdo é dissidente na medida em que a lei culmina, em 

efeitos práticos, na constituição de uma pessoa jurídica. Di Pietro (2005) ainda assevera que a 

lei não trata, ao fim e a cabo, de um contrato; mas de todo um procedimento composto por 

várias fases (incluindo a contratação) que dá fim à pessoa jurídica interfederativa. 

O busílis da questão se inicia com o art. 241 da CF/88 na medida em que ele 

disciplina que a União, os Estados e os Municípios devem dispor em legislação sobre os 

consórcios públicos. Dessa forma, surgiu na doutrina a discussão sobre a legitimidade 

constitucional da Lei nº 11.107/2005. Contudo, por mais que autores como Harger (2007) e 

Dallari (2005) reputem que o art. 241 realmente especifica a necessidade de leis específicas 

vindas de cada ente federado, a legitimidade constitucional da lei repousa no art. 22, inciso 

XXVII, na medida em que se faz necessário, com vistas a consubstanciar o equilíbrio do pacto 

federativo, normas gerais que forneçam as linhas mestras de construção e consecução jurídica 

dos consórcios públicos. 
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2.3 Analisando a Lei nº 11.107/2005 

 

A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, trata sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos, bem como outras providências. Nas palavras de Harger (2013), esta lei 

trouxe uma nova interpretação para o instituto dos consórcios públicos, inferindo-se, com isso, 

o abandono do panorama tradicional. Ademais, com a análise da referida lei feita anteriormente, 

percebe-se que tal instituto deixou de ser um mero instrumento contratual. 

Igualmente, o fato de tal lei ter trazido uma nova interpretação dos consórcios 

públicos acarretou inúmeras críticas, visto que alguns autores como Di Pietro (2005), Harger 

(2007) e Negrini (2009) entenderam que ela trouxe mais problemas do que soluções. Inclusive, 

há uma parcela da doutrina – Harger (2007) e Negrini (2009) – que entende que, apesar de tal 

alteração ter implicado em uma revisão diante da repartição de poderes constitucionais, isto não 

fora de tudo um atraso, visto que originou o federalismo cooperativo, outrora conceituado. 

Por outro lado, apesar de tamanha discussão, não se encontra um consenso para tal, 

sendo que a lei, inclusive, traz em seu art. 1º um conceito amplo de consórcios públicos, que já 

fora trazido na presente pesquisa (CANÇADO, 2008). O caput do mesmo artigo, também, gera 

incertezas a respeito do caráter contratual dos consórcios, que será posteriormente diferenciado 

dos convênios. Isto porque o termo “contratarem” na lei possibilita uma interpretação dúbia, 

mas que já fora afastada, visto que a celebração de contrato é apenas uma, das fases da criação 

de uma nova personalidade jurídica. Vide o referido artigo: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum e dá outras providências. (BRASIL, 2005, grifo nosso).  

 

Uma vez expostas tais análises, ocupa-se de explicitar o procedimento de criação 

de um consórcio e seus elementos principais, quais seja: o protocolo de intenção, a criação de 

leis ratificadoras para cada um dos entes e a assinatura do contrato. Feito isso, cabe ressaltar, 

que atrelado ao procedimento se utiliza, conjuntamente, o Decreto n. 6.017/2007, já trazido 

aqui, que postula em seu art. 2º o conceito de consórcios públicos, que ante ao exposto são, nas 

palavras de Harger (2013), pessoas jurídicas criadas por uma conjugação de lei e assinaturas de 

contratos.  

O mesmo autor traz como conceito amplo de consórcios públicos os seguintes 

elementos:  
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a) a possibilidade de assumirem personalidade jurídica de direito público ou de direito 

privado; b) a ausência de fins lucrativos; c) o fato de serem formados exclusivamente 

por entes federativos; d) a necessidade de criação por lei ou por intermédio de 

autorização legislativa; e) o objetivo de atender serviços públicos de interesse comum 

dos associados. (HARGER, 2013, p. 99). 

 

Uma vez repisados tais aspectos, cabe enfatizar que tal instituto é realizado por 

entes federados, sendo assim não podem entidades privadas ou entes da administração indireta 

integrar um consórcio público. 

Com fulcro no art. 5º da referida lei, tem-se que a ratificação do protocolo de 

intenções, instrumento que abarca as intenções desejadas na cooperação pactuada, permite que 

o contrato de consórcio público seja concretizado (BRASIL, 2005). Logo, tais consórcios 

podem ser criados por lei ou por intermédio de autorização legislativa, ou seja, com base no § 

4º do mesmo dispositivo, tem-se a dispensa da ratificação se o ente da Federação, antes de 

subscrever o protocolo de intenções, prever em lei própria sua participação no consórcio público 

(BRASIL, 2005). Entretanto, nesse caso, há que ressaltar, refere-se a um consórcio específico 

e não geral, em respeito ao princípio da especialidade. 

Outrora, trazendo à tona que tal instituto se ocupa de realizar serviços públicos, 

cabe lembrar que estão fora deste conceito a realização de obras e o exercício do poder de 

polícia, visto que os consórcios visam a criação de uma utilidade para os cidadãos e não uma 

limitação, e, quando se fala em construção de obra pública, essas devem ocorrer, apenas, caso 

sejam instrumentos para a prestação do serviço público. 

No que se refere as modalidades de consórcios públicos, seja ela pública ou privada, 

a Lei nº 11.107/2005, se ocupou de diferenciar o regime jurídico aplicado a cada uma delas, 

vide abaixo: 

 

Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 

I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência 

das leis de ratificação do protocolo de intenções; 

II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 

(BRASIL, 2005). 

 

Destarte, os consórcios de direito público adquirem personalidade jurídica pela 

vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, e, os de direito privado, devem 

observar os requisitos da lei civil. O artigo 15, inclusive, trata sobre a aplicação subsidiária do 

Código Civil (CC), que postula o seguinte: “No que não contrariar esta Lei, a organização e 

funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as 

associações civis” (BRASIL, 2005).  
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Em relação às competências, a Lei nº 11.107/2005 traz competências explícitas, que 

devem fazer parte de todos os consórcios, em respeito ao princípio da legalidade estrita. 

Entretanto, pode haver também as implícitas, a serem abarcadas, individualmente em cada 

protocolo de intenções ou leis de ratificação, de maneira específica (BRASIL, 2005).  

A título de exemplo, no art. 2º, § 1º e § 2º da Lei nº 11.107/2005, tem-se como 

competências explícitas: firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber 

auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 

governo (inciso I); promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de 

utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público (inciso II); 

ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, 

dispensada a licitação (inciso III); emissão de documentos de cobrança e atividades de 

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços, dentre outras 

(BRASIL, 2005).  

Para fins de conclusão, resume-se que o procedimento de criação de um consórcio 

público ocorre da seguinte maneira: 

1) o procedimento inicia-se com a elaboração do protocolo de intenções, pelos entes 

federados, com fulcro no art. 3º: “O consórcio público será constituído por contrato cuja 

celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. ” (BRASIL, 2005). Tal 

protocolo, nas palavras de Harger (2013), refere-se a um documento que define a estrutura 

jurídica e operacional do consórcio. Inclusive, o art. 4º postula quais são as cláusulas necessárias 

que devem constar neste protocolo, quais sejam: a identificação dos entes federados, a 

denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio e outros (BRASIL, 2005). 

2) Depois, com fulcro no § 5º do art. 4º, deve ser publicado na imprensa oficial o 

protocolo de intenções, sob pena de nulidade (BRASIL, 2005). 

3) Logo em seguida, tem-se a edição da lei ratificadora, que é uma lei ordinária. 

Repisa-se que somente há dispensa de tal lei caso tenha lei prévia específica disciplinando tal 

dispensa (BRASIL, 2005). 

4) Somente após a ratificação, pode-se assinar o contrato e realizar os atos 

concretizadores, quais sejam, a elaboração de um decreto de instituição para consórcios 

públicos de direito público e o registro civil para os de direito privado (BRASIL, 2005). 

Para fins de observações, vale ressaltar, que o art. 12 prevê que a alteração ou a 

extinção de contrato de consórcio público somente ocorrem com a aprovação em assembleia 

geral, ratificado por todos os entes consorciados, mediante lei (BRASIL, 2005). Isto, entretanto, 

difere-se do direito de retirada, que é respeitado constitucionalmente (BRASIL, 1988). 
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Um ponto importante que não se deve confundir, se refere ao art. 4º, § 3º, em que 

no contrato de consórcio não se pode prever contribuições financeiras ou econômicas de ente 

da Federação ao consórcio público, caso ocorra será nulo, exceto a doação, destinação ou cessão 

do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força 

de gestão associada de serviços públicos (BRASIL, 2005). E o art. 8º postula que somente 

mediante contrato de rateio serão repassados os recursos ao consórcio público, que deve ser 

celebrado anualmente, bem como se infere que se rateiam as obrigações de acordo com as 

dotações orçamentárias de cada ente (BRASIL, 2005). Outro contrato diferente e que não se 

deve confundir é o contrato de programa, em que pese abaixo: 

 

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. (BRASIL, 2005). 

 

O referido contrato, portanto, pode ser conceituado como o modo por meio do qual 

devem ser constituídas e regulamentadas as obrigações que um ente federativo, inclusive sua 

administração indireta, tenha para com outro, ou para com o consórcio público, no que toca a 

prestação de serviços públicos por meio da cooperação federativa, isto nos termos do art. 3º, 

XVI do Decreto nº 6.017 de 2017. Impende ressaltar, que, com fulcro no § 4º da Lei de 

Consórcios Públicos, o contrato de programa tem a finalidade de garantir a continuidade das 

políticas públicas instituídas com o consórcio ainda que haja mudança de governo. 

Outra observação importante diz respeito ao art. 18 da Lei nº 11.107/2005, que 

alterou o art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, prevendo como modalidades de 

improbidade administrativa realizar consórcios sem seguir as formalidades legais ou sem 

suficiente e prévia dotação orçamentária; tal dispositivo foi alvo de inúmeras críticas, visto que 

demonstra uma inflação legislativa (BRASIL, 1992; 2005).  

Ante ao exposto, embora se perceba um emaranhado de pontos positivos e 

negativos na referida lei, há que se elencar que os consórcios públicos já fazem parte do 

cotidiano brasileiro e não devem ser vistos apenas pelos seus problemas, mas sim observando 

seu procedimento detalhado e organizado de criação, bem como a possibilidade de realizar um 

federalismo de cooperação e também, foco desta pesquisa, entendê-lo como viável e promissor. 
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2.4 Institutos correlatos 

 

O instituto dos consórcios públicos é facilmente confundido com outros correlatos 

e que geram dúvidas conceituais. Já explanado o conceito desse instituto, bem como sua 

contextualização histórica cabe, portanto, explicar como funcionam os consórcios 

administrativos (aqueles existentes antes do advento da Lei nº 11.107/05) bem como diferenciá-

lo dos consórcios privados.  

Os consórcios administrativos, mesmo com o advento da Lei de Consórcios, podem 

continuar funcionando como pactos de mera colaboração (sem personalidade jurídica) ou como 

associações civis (com base no direito privado, podendo ser convertido em consórcios 

públicos). Logo, poderão existir os seguintes tipos de consórcios: os consórcios administrativos, 

os consórcios públicos de direito público e os consórcios públicos de direito privado.  

Em relação aos consórcios, no âmbito privado, esses ocorrem quando o consórcio 

é formado por pessoa jurídica de direito privado. Segundo Di Pietro (2009, p. 476), “se tiver 

personalidade de direito privado, reger-se-á pelo direito civil, em tudo que não for 

expressamente derrogado por normas de direito público”. Dessa forma, a aquisição da 

personalidade ocorrerá com o registro dos atos constitutivos no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, porém, no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação 

de contas e admissão de pessoal, por exemplo, estará vinculado ao direito público. 

Coadunam com essa posição Dallari et al. (2013, p. 100), ao dizer: “os consórcios 

com personalidade jurídica de direito privado são associações civis submetidas a um regime 

jurídico híbrido”. Segue abaixo quadro com diferenças pontuais dos institutos citado acima: 

 

Consórcios públicos com 

personalidade jurídica de direito 

público 

Consórcios públicos com 

personalidade jurídica de direito 

privado 

A personalidade jurídica surge com a 

edição das leis ratificadoras do 

protocolo de intenções. 

A personalidade jurídica surge com a 

inscrição dos atos constitutivos no 

registro civil. 

A contratação de pessoal rege-se por 

estatuto próprio. 

A contratação de pessoal submete-se 

ao regime da CLT. 
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Podem celebrar contratos de 

concessão e permissão e ter as 

competências regulatórias inerentes 

ao poder concedente. 

Não podem celebrar contratos de 

concessão e permissão nem ter 

competências regulatórias. 

Tabela 1 

Fonte: DALLARI (2013, p. 106). 

 

Além disso, os consórcios públicos são firmados para a realização de objetivos de 

interesse comum e não são meros contratos administrativos, mas sim acordos, integrando a 

Administração Pública indireta, conforme preceitua o art. 6º, § 1º da Lei nº 11.107/05. Por outro 

lado, quanto aos consórcios privados ainda não há consenso jurisprudencial nem doutrinário se 

ele faz parte da Administração Pública, pois há omissão legal, mesmo sendo um regime jurídico 

híbrido. 

Isso posto, sabendo que os consórcios públicos não são meros contratos, vale 

conceituar, por sua vez, os contratos administrativos, que são tidos como o “ajuste de vontades 

firmados entre a Administração Pública e terceiros regidos por regime jurídico de direito 

público e submetido às modificações de interesse público, assegurados os interesses 

patrimoniais do contrato” (NOHARA, 2016, p. 415). Corrobora-se o seguinte entendimento: 

 

O contrato administrativo não é considerado ato administrativo, porque somente se 

aperfeiçoa, obrigando os interessados (Administração Pública contratante e particular 

contratado), se eles consentiram, se manifestarem sua vontade a ser materializada no 

instrumento do contrato. O ato administrativo, ao contrário, aperfeiçoa-se e está apto 
a produzir seus efeitos com a simples manifestação de vontade da Administração. 

(FURTADO, 2012, p. 278). 

 

Destarte, ante ao que fora conceituado, percebe-se que nos contratos 

administrativos há uma relação bilateral atrelado a prestações sinalagmáticas, de forma que há 

prestação de uma parte e contraprestação da outra. Nos consórcios públicos, por sua vez, não 

há que se falar em sinalagma, mas sim relações de cooperação federativa, objetivando a 

realização de objetivos de interesse comum. Com isso, nota-se que nos contratos há interesses 

contrapostos, nos consórcios públicos, por outro lado, há objetivo comum. 

Outro instituto, que facilmente se confunde com os consórcios públicos, são os 

“convênios”, que, segundo o art. 48 do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, é o instituto que 

viabiliza que os serviços de interesses comuns entre órgãos e entidades da Administração 

Federal e de outras entidades públicas ou organizações particulares sejam executados por meio 

de mútua cooperação. Assevera Furtado (2012) que nos convênios as partes buscam a realização 
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do mesmo fim, ou seja, o objeto desse instituto representa objetivo comum das partes, que uma 

vez atingido pode ser usufruído por ambas.  

Logo, percebe-se que nos convênios, apesar de demonstrarem interesses comuns 

assim como os consórcios públicos, diferem-se deles por não possuírem personalidade jurídica, 

visto que apenas dependem da vontade de cada uma das partes, não havendo vinculação entre 

as partes envolvidas no que concerne as obrigações legais. São, portanto, mero acordos.  

Vale, entretanto, ressaltar que o art. 241 da CF/88, dito acima, traz conjuntamente 

os consórcios públicos com os convênios. Porém, neste dispositivo preceitua-se apenas sobre 

os convênios celebrados entre os entes federados e que tenham por objeto a gestão associada 

de serviços públicos, o que, ainda assim, não permite que se confunda tais institutos. 

É importante, inclusive, diferenciar, também as “concessões de serviço público”, 

que, segundo as noções de Carvalho Filho (2012), são uma clássica modalidade de serviço 

delegado pelo Poder Público, ou seja, é um contrato administrativo em que se delega à pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas a execução de atividades de interesse coletivo, remunerado 

através de sistemas de tarifas pagas pelos usuários. Esses são, por sua vez, diferentes das 

“concessões especiais”, quais sejam: as parcerias público-privadas. Elas podem ocorrer de duas 

formas, tanto de maneira patrocinada, quanto administrativa. A primeira envolve a tarifa 

cobrada dos usuários adicionada à contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 

privado, já na segunda não há cobrança de tarifa dos usuários, pois a Administração Pública é 

usuária direta ou indireta do serviço. Em ambos os casos, portanto, é notória a delegação de 

serviços públicos e não gestão associada, como ocorre com os consórcios públicos.  

Por fim, traz-se o instituto da “permissão”, que, por seu turno, nas palavras de 

Carvalho Filho (2012), é um contrato administrativo de adesão, em que há transferência para o 

particular de execução de certo serviço público conforme as condições estabelecidas nas normas 

de direito público, ocorre de maneira precária, permitindo sua fácil revogação de maneira 

unilateral pelo poder concedente. Logo, percebe-se que são características opostas ao que se 

entende por gestão associada.  

Ademais, vale mencionar que tanto as concessões de serviço público (especiais e 

comuns) quanto as permissões são contratos administrativos, o que corrobora mais uma vez sua 

diferença com os consórcios públicos, pois aqueles são contratos bilaterais, sinalagmáticos, 

formais, de adesão e celebrados intuitu personae, e estes, por sua vez, tratam de cooperação 

entre entes. 

Faz-se necessário, portanto, repisar a facilidade de ocorrer confusão conceitual 

entre tais institutos, mas ante o exposto, percebe-se claramente que existem pontos divergentes 
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que vão de encontro com a lógica de gestão associada e do federalismo cooperativo em prol de 

interesses comuns. 

 

2.5 Competências constitucionais atreladas à noção de consórcios públicos 

 

Como mencionado anteriormente, no Brasil se adota o modelo federalista de 

Estado, diante disso, resta necessário demonstrar como são elencadas na CF/88 as competências 

para implementar, regulamentar, controlar e organizar os mais diversos serviços públicos. Para 

tanto, faz-se primordial analisar as competências conferidas à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 

Para análise das repartições dessas competências, cabe, inicialmente, elucidar que 

existem dois tipos de repartições, quais sejam: horizontal e vertical. Nas palavras de Clève e 

Pereira (2014), na horizontal refere-se às competências a cargo da União e de maneira 

remanescentes dos Estados, de forma que cada ente atua em sua respectiva área de abrangência, 

não possibilitando a participação de outro em sua área; já na vertical dividem-se as atribuições 

entre os entes.  

Face ao exposto, cabe enumerar as competências trazidas pela CF/88. No que refere 

a repartição horizontal, tem-se nos arts. 21 e 22 a competência exclusiva e privativa da União, 

respectivamente (BRASIL, 1988). No art. 30, I, abordam-se as competências enumeradas aos 

Munícipios e por fim o art. 25, § 1º são as reservadas aos Estados (BRASIL, 1988). No que 

toca às do Distrito Federal, entende-se que englobam tanto as conferidas aos Estados como 

também aos Municípios (NOVELINO, 2016).  

Na repartição vertical, por sua vez, entende-se que a CF/88 dispõe da seguinte 

forma: competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (art. 24), competência 

comum de todos os entes (art. 23) e competência suplementar dos Municípios (art. 30, II) 

(BRASIL, 1988). Reitera-se que não cabe competência concorrente aos Municípios, 

possibilitando-os apenas complementar a legislação federal e estadual no que for de seu 

interesse (NOVELINO, 2016). 

Para fins de esclarecimentos, quando se fala em competência comum, também 

entendida como competência material, refere-se a ações materiais, em que os entes, de modo 

simultâneo, podem atuar. Já a competência concorrente ocorre quando a União fixa normas 

gerais, e os Estados e o Distrito Federal suplementam as mesmas. Por fim, a competência 

suplementar, nas palavras de Novelino (2016, p. 538), pode ser dividida em: “[...] 

complementar, quando dependente da prévia existência de lei federal a ser especificada (CF, § 
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2º) e supletiva, quando surge em virtude da inércia da União para editar normas gerais (CF, art. 

24, § 3º). ” Entretanto, percebe-se que na CF/88, usa-se apenas o termo competência 

suplementar, logo os municípios, mesmo não sendo destinatários da competência concorrente, 

podem suplementar a legislação federal e estadual, no que for possível, em caso de interesse 

local (BRASIL, 1988; NOVELINO, 2016).  

Vale lembrar que coexistem tanto a competência legislativa quanto a 

administrativa, o que resulta na seguinte premissa: aquele que se valer de competência para 

legislar sobre uma determinada matéria, também possuirá competência para o respectivo 

exercício administrativo (NOVELINO, 2016).  

É importante explanar que para efetivar tais repartições adotou-se o princípio da 

predominância do interesse, que visa, com base no interesse afeto a cada ente federativo, 

determinar sua natureza, ou seja, à União compete as matérias de interesse geral ou nacional, 

aos Estados-membros competem os temas de interesse regional, aos Municípios competem os 

assuntos de interesse local e ao Distrito Federal compete a temática de interesse regional e local. 

Conforme preceitua Fernandes Gonçalves (2016), para análise da predominância do interesse, 

deve se valer da razoabilidade no caso concreto, para se definir aquele que é predominante. 

Corrobora com tal entendimento Carvalho Filho: 

 

[...] tratando de serviço que abrange toda extensão territorial do pais, devera ele ser 

prestado pela União. Se abranger todo o Estado, ultrapassando, pois, os limites 
municipais, deve ser prestado por aquele. E aos municípios caberá prestar aqueles que 

sejam de interesse local e, portanto, dentro dos seus limites territoriais. (CARVALHO 

FILHO, 2012, p. 346). 

 

Logo, com isso, percebe-se a existência de serviços comuns e serviços privativos, 

sendo que aqueles se caracterizam pela possibilidade de serem realizados por mais de um ente. 

Já esses se referem à competência outorgada apenas a um determinado ente da federação. 

Inclusive, o supracitado art. 23, a CF/88 trouxe diversas competências comuns, a título de 

exemplo, para: a assistência pública (inciso II); proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas (inciso VI); preservar as florestas, a fauna e a flora (inciso VII); a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (inciso IX), entre outros 

(BRASIL, 1988). Entretanto, para que isso se efetive, normas de cooperação são fixadas por 

meio de leis complementares, visando o equilíbrio dos entes em seu desenvolvimento e em prol 

da busca do bem-estar em âmbito nacional (CARVALHO FILHO, 2012).  

Por fim, vale ressaltar que somente com a promulgação da Constituição Federal, 

em 1988, o Município tornou-se um ente autônomo, independente e dotado de competências 
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próprias. Isto lhe permitiu legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as demais 

legislações. Ademais, como já exposto, sabe-se que uma das principais vantagens de se criar 

um consórcio perpassa pela carência dos gestores locais, no que tange à capacidade de 

instalação, bem como o aspecto econômico, inclusive, em relação à mão de obra humana, frente 

ao desafio da descentralização. Logo, resta inequívoca a competência dos Municípios para 

solucionar esses desafios. 
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3 UTILIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO DE 

POLÍTICA AMBIENTAL PARA GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Uma vez enumeradas as competências de cada ente federativo, bem como 

analisadas as questões pertinentes à Lei nº 11.107/2005, faz-se importante abarcar a proteção 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental, visto como um direito 

acessível à todos, com fulcro no art. 225 da CF/88. No presente estudo a relevância 

socioambiental do objeto em análise é inegável, pois a instituição de consórcios públicos gera 

reflexos em prol dos serviços públicos ambientais. Ocupa-se, neste capítulo, de abordar o 

arcabouço conceitual ambiental e as noções concernentes aos aterros sanitários, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e, também, de identificar os melhores meios de destinação final 

dos resíduos sólidos, na perspectiva da gestão associada e, ainda, explicitar a instituição dos 

consórcios públicos como uma possível solução para a melhor destinação dos resíduos sólidos. 

 

3.1 Conceitos e aspectos fundamentais dos aterros sanitários  

 

É cediço que um dos maiores desafios em cidades muito urbanizadas, com foco 

especial nas regiões metropolitanas, é o déficit de locais apropriados para correta disposição de 

resíduos sólidos (SANTOS; DEUS; GRIZIO-ORITA, 2018). Antes de adentrar essa 

problemática, contudo, deve-se conceituar resíduos sólidos que, nos termos da NBR nº 

10004/2004, são: 

 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2004). 

 

Isto posto, esse déficit ocorre, muitas vezes, devido ao crescimento desordenado 

das cidades consubstanciado em uma cultura de consumo exacerbada e calcada em uma 

ausência de consciência ambiental, seguida de uma ausência de políticas públicas que objetivem 

uma gestão de resíduos sólidos e a criação de infraestrutura para tanto (SANTOS; DEUS; 

GRIZIO-ORITA, 2018). 

Somado a isso, é notório que na maioria dos aterros existentes não há tratamento 
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adequado para o chorume (líquido tóxico gerado pela decomposição orgânica do lixo). Destarte, 

os resíduos tóxicos podem contaminar o solo e as fontes subterrâneas de água, enquanto os 

gases produzidos no processo de decomposição são liberados no meio ambiente de forma não 

controlada (GOUVEIA, 1999). 

Antes de avançar na discussão, contudo, faz-se necessário conceituar o que são 

aterros sanitários que, conforme a NBR 8419/1992 da ABNT, são obras de engenharia 

designadas a conter os resíduos sobre o solo, de forma a abreviar os impactos ambientais e os 

riscos à saúde (ABNT, 1992). Complementa-se tal conceito com o seguinte entendimento 

exposto pela Fundação Estadual do Meio Ambiente: os aterros sanitários atuam na disposição 

de rejeitos sólidos após esgotados os tratamentos e reutilizações do material, logo, é onde ocorre 

a disposição final do resíduo no solo, adequadamente, sem contaminar o meio ambiente e sem 

olvidar dos cuidados com a saúde da comunidade e, por isso, possuem qualidade superior das 

outras formas de disposição, quais sejam: lixões e aterros controlados (FEAM, 2006).5 

Para Milaré (2011, p. 1590), por sua vez, aterro sanitário é um: “sistema empregado 

para disposição final dos resíduos sólidos sobre a terra, os quais são espalhados e compactados 

numa série de células e diariamente cobertos com terras [...]”. Em um outro conceito, o mesmo 

autor o delineia como: “método de engenharia para disposição de resíduos sólidos no solo, de 

modo a proteger o meio ambiente, os resíduos são espalhados em camadas finas, compactados 

até o volume praticável e cobertos com terra ao final de cada jornada” (MILARÉ, 2011, p. 

1590). 

Ao passo que no entendimento de Albuquerque (2012, p. 316), “um aterro sanitário 

é uma instalação de eliminação utilizada para disposição controlada de resíduos, de forma a 

garantir um destino final adequado”. 

Analisando tais informações, impende ressaltar que este método de disposição final 

dos resíduos sólidos urbanos deve contar com todos os elementos de proteção ambiental, dentre 

eles: sistema de impermeabilização de base e laterais; de recobrimento diário e cobertura final; 

de coleta e drenagem de líquidos percolados6; de coleta e tratamentos dos gases; de drenagem 

superficial; de tratamento e monitoramento de tais líquidos. Logo, percebe-se que é um 

procedimento burocrático e detalhado, ademais, além destas exigências técnicas deve se avaliar 

o impacto local bem como a área de influência, buscando sempre medidas para mitigá-los. Os 

 
5 Conceitos a serem distinguidos posteriormente. 
6 Neste trabalho o termo “líquidos percolados” é utilizado como sinônimo de chorume, que segundo a NBR 

8419/92, é um líquido gerado pela decomposição das substâncias provenientes dos resíduos sólidos, que apresenta 

as seguintes características: cor escura, mau cheiro e elevada demanda bioquímica de oxigênio. 
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aterros sanitários, portanto, exigem uma atenção especial, por meio de procedimentos 

específicos, desde a escolha da sua área de atuação até a sua operação e monitoramento (FEAM, 

2006). 

Destarte, uma vez exposto tais conceitos, cabe trazer uma reflexão trazida por 

Vieira (2013, p. 115) no sentido de que: “[...] os aterros permitem o isolamento permanente dos 

resíduos de diferentes níveis de periculosidade e oferecem a garantia de que o solo e os cursos 

d’água não sejam afetados [...]”, o que corrobora as informações supraditas.  

Entretanto, cabe ressaltar que para a melhor realização de aterros sanitários deve se 

atentar para a correta escolha do local a ser utilizado, tendo em vista que esta escolha deve 

causar o mínimo prejuízo aos vizinhos. Coaduna com esse entendimento Machado (2014), ao 

afirmar que a publicidade e o debate dos interesses em confronto na escolha do local a ser 

utilizado para aterros sanitários poderão evitar atitudes de pressão ou de hostilidade para com 

os munícipes e com os entes participantes dos consórcios. 

Cabe, contudo, diferenciá-los dos lixões que, segundo Milaré, são uma: 

 

Forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que consiste na descarga 

do material no solo sem qualquer técnica ou medida de controle. Este acúmulo de lixo 

traz problemas como a proliferação de vetores de doenças (ratos, baratas, moscas, 

mosquitos etc.), a geração de odores desagradáveis e a contaminação do solo e das 

aguas superficiais e subterrâneas pelo chorume. (MILARÉ, 2011, p. 1624). 

 

Percebe-se assim que os lixões, por não serem controlados, são um meio fácil de 

disposição dos resíduos sólidos, sem nenhum cuidado. Dessa forma, resíduos perigosos, como 

lixo hospitalar, produtos radioativos ou tóxicos, que deveriam ter tratamento especial, são, 

muitas vezes, descarregados sobre o solo, juntamente com resíduos comuns, sem separação 

alguma. Com isso, conclui-se o quão negativo é para a população e para o meio ambiente. 

Entretanto, lamentavelmente, é dessa forma que muitas cidades brasileiras vêm optando como 

meio de tratamento de seus resíduos sólidos.  

Outra forma errônea de destinação de resíduos sólidos, mas superior aos lixões, são 

os aterros controlados que conforme preceitua a NBR 8419/1992 da ABNT, é uma técnica de 

disposição de RSU no solo, com base em princípios de engenharia, para confinar tais resíduos, 

cobrindo-os com um material inerte ao fim de cada etapa de trabalho, sem causar com isso 

danos ou riscos imediatos à saúde pública. Entretanto, esse método gera, na verdade poluição 

localizada, tendo em vista que não há impermeabilização de base, o que afeta diretamente a 

qualidade do solo, das águas subterrâneas e dos lençóis freáticos. Não há, também, tratamento 

do chorume nem a queima correta dos gases gerados. O aterro controlado, portanto, é preferível 
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ao lixão, que é um verdadeiro céu de contaminação, mas, ainda, apresenta qualidade bastante 

inferior ao aterro sanitário. 

O que se constata, todavia, é que no Brasil ainda se despejam inadequadamente 30 

milhões de toneladas de lixo anualmente, existem mais de 3 mil lixões ativos em todo Brasil 

(BRASIL TEM QUASE..., 2017) e que, segundo dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS), há “98,6% de cobertura de coleta domiciliar urbana e isso representa 

que 2,6 milhões de habitantes principalmente do Nordeste, Sudeste e Norte sem atendimento, 

além de 15 milhões na área rural” (INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2018). 

Logo, no que diz respeito à correlação do tema de consórcios públicos com a 

viabilidade de aterros sanitários intermunicipais, cabe trazer à baila a seguinte análise: 

 

Tem sido usual a constituição de consórcios públicos em especial entre municípios, 

visando reunir esforços e recursos de ordem técnico-financeira para a realização de 

objetivos que não poderiam ser alcançados sem essa união. Vemos os consórcios 

públicos como instituto muito útil, por exemplo, na solução do problema do 

tratamento dos resíduos sólidos, cuja infraestrutura de implantação demanda 

investimentos de monta, dos quais os municípios não dispõem isoladamente, e não 
poderiam contratar de per si junto à iniciativa privada, em função de exigências de 

garantias inerentes a viabilizar uma delegação, tal como uma concessão 

administrativa, das quais não dispõem individualmente. (MOTTA et al., 2011, p. 361). 

 

Face a isso, percebe-se que os Consórcios Intermunicipais utilizados em prol da 

viabilidade de aterros sanitários podem melhorar a gestão dos resíduos sólidos bem como 

podem gerar menores gastos, atrelado a um possível aparato técnico mais preparado. Com isso, 

visa-se que os municípios pequenos, que têm vultuosos gastos para realizar tais serviços, se 

reúnam a outros de modo a cooperarem em uma gestão associativa, tendo resultados positivos 

e com menores gastos. É o que mais uma vez se denomina de federalismo cooperativo, em que 

de forma democrática e voluntária os entes poderão, respeitado suas devidas autonomias, dividir 

tarefas e deveres por meio de acordos.  

 

3.2 Análise do tema no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos  

 

A Lei nº 12.305 de 2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Em uma análise geral e ampla de seu conteúdo, conclui-se que ao postular sobre as diretrizes 

relativas ao gerenciamento dos resíduos sólidos e de uma gestão associada, bem como da 

responsabilidade do poder público e dos institutos econômicos aplicáveis, de maneira 

imperativa tais diretrizes sujeitam não apenas as pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
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mas também as pessoas físicas, responsáveis direta ou indiretamente, pela geração de resíduos 

sólidos e aquelas que realizam atividades relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, conforme se observa no art. 1º, caput e § 1º. 

Ademais, em seu art. 3º, XI, tem-se a definição de gestão integrada, conceito este, 

que pode ser facilmente equiparado ao de gestão associada, logo, é possível relacionar e inferir 

que a PNRS corrobora com a instituição de consórcios públicos para instituição de aterros 

sanitários e sua viabilidade. Na referida lei, tem-se que a gestão integrada de resíduos sólidos 

é: “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para resíduos sólidos, de forma a 

considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social 

e sob a premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010). ”  

Cabe ressaltar, também, que a Lei nº 12.305 tem um capítulo voltado 

especificamente para princípios e objetivos, dos quais pode se elencar a observância do 

desenvolvimento sustentável, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, o respeito às 

diversidades locais e regionais, dentre outros. Como objetivos, tem-se a busca pela proteção da 

saúde pública e proteção ambiental, a adoção de desenvolvimento e aprimoramento de 

tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais e outros.  

Com isso, percebe-se que a PNRS postula na mesma via de interpretação do que se 

espera de uma gestão associada e de um federalismo de cooperação, qual seja, visa de maneira 

conjunta, realizar serviços públicos em prol e em observância ao meio ambiente, de maneira 

viável, sem olvidar de princípios ambientais importantes em cotejo com o federalismo 

cooperativo, em que de forma democrática e voluntária os entes poderão, respeitado suas 

devidas autonomias, dividir tarefas e deveres por meio de acordos.  

 

3.3 Perspectivas para uma política ambiental de gestão integrada de resíduos sólidos 

calcada nos consórcios públicos  

 

Quando se pensa na atuação dos entes federados, especialmente, dos municípios 

para uma melhor gestão dos resíduos sólidos necessariamente se chega aos desafios impostos à 

Administração Pública, na medida em que os consórcios públicos são soluções intrinsecamente 

ligadas a ela na sua extensão de gestora. Nesse sentido, para melhor delinear esses desafios, 

principalmente no que concerne à construção de uma política ambiental capaz de lidar com essa 

problemática, faz-se imperioso entender de forma geral quais são os desafios atuais para a 

Administração Pública do século XXI. Isso porque se exige da Administração Pública um 

reconhecimento da necessidade de alteração do seu perfil, de modo a consubstanciar uma 
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política pública capaz de lidar com uma problemática transversal, multicausal e imbricada de 

consequências sociais e ambientais. 

Em apertada síntese, aportando-se nas considerações de Bitencourt Neto (2017) 

pode-se dizer que as transformações pelas quais o Estado moderno passa, quando perde os seus 

contornos rígidos e tradicionais calcados na ideia de uma unidade territorialmente indivisível e 

bem definida, impactam a estrutura da Administração Pública e criam novos traços para ela. 

Logo o esforço de pensar uma política pública ambiental que visa a gestão associada ou 

integrada de resíduos sólidos incumbe em pensar, em uma primeira instância, qual deve ser a 

postura adotada pela Administração Pública de modo que possa analisar e enfrentar essa 

problemática com eficiência – isto é, dando solução ao problema com eficácia e reduzindo 

custos –. Dessa forma, restringe-se a análise nesse momento para os desafios que a 

Administração Pública deve enfrentar de forma que possa enxergar os consórcios públicos 

como uma solução viável, robusta e inteligente para a problemática da má gestão dos resíduos 

sólidos no Brasil. 

Como já discutido nesse trabalho (subtópico 2.2), metodologicamente a literatura 

especializada trata de modelos para melhor sistematizar e entender os caracteres conformadores 

da Administração Pública. Como afirma Bitencourt Neto (2017), mesmo que esses modelos 

possam trazer análises reducionistas da realidade, eles são necessários para destacar os perfis 

da Administração Pública hodierna que impactam o Direito Administrativo enquanto corpus 

jurídico definidor das tarefas do Estado (lato senso). 

Nesse sentido, há que se perceber a passagem de uma Administração prestadora 

para uma Administração reguladora, sendo historicamente marcadas por um modelo de bem-

estar social para um modelo liberal, conforme assevera Borsali (2010). Todavia, mesmo com o 

modelo liberalizante tendo um papel catalizador nessa transformação, existem diversas 

clivagens que impactam o aparato constitutivo do Estado e que vão além de entender se ele opta 

por vias unilaterais ou se ele transfere excessivamente suas tarefas públicas aos particulares – 

sendo esses os dois caracteres mais definidores para caracterizar o perfil da Administração 

Pública entre prestadora e reguladora. Destarte, levando em conta que, em última instância, a 

Administração Pública tem como pedra de toque o elemento da socialidade, instituído pelas 

matrizes axiológicas da CF/88, a existência por si só desse argumento liberalizante como força 

motriz das transformações do Estado não subsiste, na medida em que esse princípio em cotejo 

com o princípio do Estado Democrático afasta a ideia de uma Administração neoliberal 

(BITENCOURT NETO, 2017). 
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De toda sorte, pensando no papel da Administração Pública no seu papel de criar 

política ambiental capaz de lidar com um problema que afeta o meio ambiente e a saúde dos 

indivíduos, necessariamente deve-se repassar pelos desafios que ela deve enfrentar dentro da 

sua própria conformação estrutural, orgânica e funcional. 

Nesse sentido, Bitencourt Neto (2017) elenca seis aspectos inerentes à 

Administração Pública no século XXI que devem ser pensados e/ou internalizados com vistas 

à implementação de um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos, quais sejam: 

administração infraestrutural, administração procedimentalizada; administração multipolar; 

administração em rede; administração concertada e administração eficiente.  

Em conjunto a esses traços apontados pelo autor também se pode suscitar as 

reflexões de Correia (2016), ao elucidar um processo de constitucionalização do Direito 

Administrativo, no qual é possível ver como hoje, diferente de outrora, há um grande esteio de 

princípios constitucionais que compõe a base fundante do Direito Administrativo; bem como 

há recomposição dos perfis da Administração Pública, na qual é possível perceber a assunção 

de uma perspectiva relacional por parte desse ente que coloca de lado o modelo unilateral e 

repressivo para abraçar um modelo concertante. 

Isto posto, insta pensar os aspectos necessários à Administração Pública do século 

XXI elencados por Bitencourt Neto (2017), em cotejo com o objeto desse estudo.  

No que concerne à administração infraestrutural, Bitencourt Neto (2017) traz à tona 

a necessidade do Estado (lato senso) atuar de forma voltada a conformar a ordem 

socioeconômica e deixar de lado a atuação tópica e individualizada. Segundo o autor, “torna-se 

necessária uma atuação transversal e prospectiva, que não se satisfaz com comandos 

unilaterais” (BITENCOURT NETO, 2017, p. 210). Esse aspecto se encaixa perfeitamente na 

necessidade do objeto em análise, na medida em que se consideram as problemáticas 

socioambientais primordialmente transversais ao conjugarem homem e meio ambiente de 

formas indissociáveis e inexoráveis. O enfrentamento de uma problemática dessa natureza 

exige, portanto, medidas transversais que sejam capazes de entende-lo em sua totalidade, 

movendo a infraestrutura estatal de forma eficaz e inteligente visando o combate efetivo do 

problema e sua redução de custos. 

Em relação ao outro perfil que impacta diretamente no objeto em análise, trata-se 

do perfil de administração multipolar no qual suas ações passam a gerar efeitos espraiados, em 

vez de atingirem especificamente determinados indivíduos. Bitencourt Neto (2017) trata de dois 

sentidos desse fenômeno, sendo o primeiro externo, no qual indivíduos alheios a uma 

determinada relação bilateral com a Administração Pública sofrem efeitos dessa relação e um 
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segundo sentido interno, no qual [...] “a transversalidade e intersetorialidade que se impõe na 

gestão de grande parte dos serviços administrativos contemporâneos, suscita [...] o emergir de 

novas formas de relacionamento jurídico intrassubjetivo.” (BITENCOURT NETO, 2017, p. 

214). Ainda segundo o autor, nessa dimensão de multilateralidade há um rompimento da 

“clássica divisão estanque de atribuições e competências entre os vários serviços e órgãos 

públicas [que é] paulatinamente substituída [...] pela interpenetração de atribuições e pela 

intersetorialidade das políticas públicas a serem realizadas ou reguladas pelas estruturas da 

Administração Pública. ” (BITENCOURT NETO, 2017, p. 213). 

Esse perfil, como descrito pelo autor, descreve de forma arguta o necessário 

movimento estrutural necessário à Administração Pública para adoção dos consórcios públicos, 

na medida em que o modelo federalista cooperativa pugna pela intersecção dos entes federados 

para enfrentamento dos problemas que surgem durante a execução das tarefas públicas. 

Por fim, outro perfil importante a ser destacado reside no da administração 

concertada, que pinta o “novo estilo de administração” do século XXI, no qual se pugna pela 

expansão do modelo contratual de atuação administrativa. A atuação concertada se rege pelo 

princípio da solidariedade, todavia ela não se restringe apenas à busca de objetivos comuns, 

mas também pela atuação conjunta e articulada entre os entes federados para alcançar um 

objetivo individual de forma otimizada. Nesse sentido, também é possível pensar que se faz 

lícito ao consórcio a associação a órgãos públicos ou a colaboração com entes particulares 

como, por exemplo, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (art. 4º, X, da Lei nº 

11.107/2005). Esse diálogo deve ser precedido dos instrumentos corretos, tais como a licitação, 

contrato de programa ou convênio. Todavia, apontam ainda uma expansão provavelmente 

necessária para enfrentamento do problema atual, com uma articulação e diálogo com a 

sociedade civil. A administração concertada, portanto, envolve uma cultura contratual, todavia 

que exige cautela com vistas a não incentivar a transferência irresponsável de atividades 

legitimamente públicas sem atenção aos princípios democráticos. 

Ressalta-se que a intenção neste tópico não é discutir uma política pública ambiental 

propriamente dita, mas pensar na adequação do corpus jurídico-administrativo e da 

Administração Pública a fim de se transformar em prol do fomento a utilização dos consórcios 

públicos na gestão associada dos resíduos sólidos. 

Analisado, portanto, como a Administração Pública se conforma ou deve se 

conformar na atualidade, passa-se a analisar então quais são as vantagens da criação de uma 

política ambiental de gestão associada de resíduos sólidos por meio do consórcio público, 

especificamente o intermunicipal.   
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4 CONSÓRCIOS PÚBLICOS UTILIZADOS COMO SOLUÇÃO PARA MELHOR 

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Diante do tema em pauta, percebe-se que a instituição dos consórcios públicos é 

uma possível solução para a melhor destinação dos resíduos sólidos, de maneira a resguardar 

não apenas o meio ambiente, mas também a população. Além disso, elenca-se abaixo um 

exemplo prático de um cenário intermunicipal que se vale de um consórcio público para este 

foco, bem como apresenta e realiza uma análise de seus aspectos positivos, com sugestões para 

a implantação deste instituto, adequando às individualidades de cada região, sendo, assim, 

capaz de elidir numerosos gastos e buscar efetivas melhorias no âmbito ambiental. 

 

4.1 Vantagens de implantação de um aterro sanitário por meio de consórcio público  

 

Ocupa-se a partir deste ponto, a enumerar, sem pretensões de esgotar, as vantagens 

de implantação de aterros sanitários por meio de consórcios públicos. Utilizará como ponto de 

partida para análise das vantagens, as relevâncias trazidas como justificava da presente 

pesquisa, quais sejam: relevância jurídica, econômica, socioambiental e política.  

A relevância jurídica perpassa pela necessidade de se avaliar e acompanhar a 

destinação final dos resíduos sólidos, tendo como foco a análise no âmbito intermunicipal. 

Outrossim, trata-se de relevante tema jurídico face a numerosas manifestações normativas em 

prol do meio ambiente, por ser considerado direito fundamental. Face a isto, pode-se elencar 

que a implantação de consórcios públicos para instituição de aterros sanitários traz consigo a 

possibilidade de conferir aos municípios membros: prioridade de recursos da União e incentivos 

fiscais do Estado, a título de exemplo o ICMS ecológico. Inclusive, o Superintendente de 

Assistência Técnica aos Municípios e Associativismo, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU), Breno 

Longobucco, afirma que: 

 

[...] o consórcio não só otimiza os custos da gestão dos resíduos sólidos, mas também 
garante aos associados prioridade no acesso à recursos do Governo Federal. Além 

disso, os municípios recebem incentivos do Governo do Estado como acréscimo nos 

repasses do ICMS Ecológico. (FEAM, 2015). 

Somado a isso, a PNRS corrobora tal entendimento, em seu art. 18, § 1º, I, ao 

postular o seguinte: 
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A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos 

previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso 

a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 

fomento para tal finalidade.  

§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os 

Municípios que:  

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos 

sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se 
inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos 

referidos no § 1o do art. 16 [...] (BRASIL, 2010). 

 

Diante de tal dispositivo, conclui que a PNRS de fato, confere aos municípios 

consorciados em prol da gestão de resíduos sólidos prioridade de acesso aos recursos da União. 

Tais municípios, portanto, para gozar de tal benefício devem elaborar um plano intermunicipal 

de gestão integrada desses resíduos.  

Mas, como se não bastasse, a PNRS confere outra vantagem, qual seja: a 

possibilidade de elaboração de um único plano intermunicipal. Esta vantagem encontra-se 

prevista no art. 19, § 9º da Lei nº 12.305/2010; com isso dispensa-se a necessidade de 

elaboração individualizada para cada município, desde que preencha os requisitos elencados no 

caput do mesmo dispositivo.  

Logo, no âmbito jurídico, percebe-se tais facilidades previstas em lei, somadas à 

efetividade e viabilidade prática de diversos normativos sobre o tema como: no caso de se valer 

de personalidade jurídica de direito público, gozar de imunidade tributária, prazo em dobro para 

manifestações processuais, com fulcro no art. 183 do novo Código de Processo Civil, vantagens 

nas licitações e entre outras.  

Por outro lado, quando se fala sobre a relevância econômica, esta está diretamente 

relacionada com o dispêndio de investimentos financeiros para os munícipios, seja com a 

alocação de recursos para os aterros sanitários, para contratação de mão de obra ou 

estudos/investimentos técnicos. No que tange a tais gastos, as vantagens da implantação de 

consórcios públicos, portanto, referem-se ao fato de que a união de municípios possibilita o 

rateio de custos operacionais e administrativos (com folhas de pagamento, gastos com 

manutenção do aterro e outros), otimização e racionalização do uso de equipamentos, captação 

de recursos, ampliação de receitas e compartilhamento de equipe técnica (que, por 

consequência, gera uma elevação na capacidade técnica e gerencial do consórcio, sem onerá-lo 

a mais por isso). 

Outra vantagem econômica possível, refere-se à viabilidade de se instituir entre os 

consorciados a possibilidade de ganho de receitas extras, de modo que o produto derivado dos 
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rejeitos pode ser comercializado, desde que uma porcentagem, previamente combinada, seja 

repassada ao consórcio. Outro ponto, refere-se à possibilidade de explorar créditos de carbono7, 

por meio de certificados que poderão ser comercializados, inclusive em empresas 

internacionais, relativas a gases poluentes deixados de ser lançados na atmosfera.  

É neste sentido que se verifica presente, também, a relevância socioambiental da 

presente pesquisa, diante dos reflexos que irradiam tanto no interesse público como na 

coletividade. A título de exemplo, pode-se enumerar as seguintes vantagens: a) a implantação 

de consórcios públicos em prol de aterros sanitários gera uma diminuição do número de áreas 

ambientais utilizadas para aterros, tendo em vista que ao invés de cada municípios ter uma, a 

união deles, faz com que usem a mesma; b) a utilização de apenas uma área permite que as 

ações de fiscalização dos órgãos ambientais competentes se concentrem em um só local; c) com 

a implantação destes aterros, por óbvio, menos lixões serão usados; d) ao se implantar um 

aterro, diversos pontos devem ser observados, com isso, há uma prestação de serviços de modo 

sustentável, bem como não há contaminação do lençol freático.  

No aspecto social, por sua vez, intrinsicamente ligado ao ambiental, relata as 

seguintes consequências positivas de um consórcio público com esse foco, são elas: a redução 

de riscos à saúde humana, devido a melhor destinação dos resíduos sólidos; a maior oferta de 

emprego para a região, devido a necessidade de contratação de pessoal para realização da 

atividade proposta, dentre eles, tem-se a inserção da participação de catadores de recicláveis, 

uma vez que eles são personagens importantes para o procedimento de destinação final dos 

resíduos sólidos, com isso, evita uma maior exclusão social desta classe. 

Com isso, percebe-se que a atividade de um consórcio em prol da viabilidade de 

um aterro sanitário vai muito além da simples coleta de resíduos sólidos, mas está atrelada a 

uma divulgação e incentivo em massa da população, de forma que ocorra uma educação e 

 
7Segundo Braga e Veiga (2010, p. 1-2): [...] o mercado de carbono equivale a um conjunto de várias transações 

por meio das quais volumes de redução de emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) são comercializados. 

Primeiramente, é preciso entender que esse mercado foi criado para ajudar no cumprimento das metas de reduções 

estabelecidas pelo Protocolo de Quioto. Os governos fixam metas de reduções de GEE para os diversos setores da 

economia. A unidade de medida de emissões é a tonelada de carbono equivalente (tCO2e). Depois de estabelecida 

a meta, ela é dividida entre os setores que mais emitem GEE, de acordo com o inventário de emissões, e, desse 

modo, cada setor passa a saber o quanto poderá emitir (anualmente) desses gases. Cada permissão dá o direito de 

emitir uma tonelada de gás carbônico (ou o equivalente em outros gases). Aqueles que emitem menos que o 

permitido tem um crédito – o crédito de carbono. Esse crédito torna-se um título de crédito que pode ser negociado 
com quem está emitindo além do permitido.  
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consciência social nos mais diversos níveis etários, com foco em uma conjugação de esforços 

comuns.  

Outrossim, é irrefutável a relevância política desta pesquisa devido às relações entre 

os entes federativos já explanadas. Assim, percebe-se que os consórcios públicos possibilitam 

a harmonia entre os entes federados, para que exista uma cooperação mútua em prol de uma 

gestão associativa, ou seja, um federalismo cooperativo. Logo, as vantagens que perpassam este 

âmbito, referem-se ao fato de que essa união e conjugação de esforços entre os municípios 

integrantes do consórcio permitem uma maior oferta de serviços públicos à população, de 

maneira que se viabiliza um diálogo interfederativo pautado na transparência em prol da 

resolução de problemas comuns, com maior eficiência. Atrelado a isso, soma-se a possibilidade 

de se ter o apoio direto do Ministério do Meio Ambiente, o que confere uma carga de 

importância maior aos Municípios integrantes.  

Dessa forma, nota-se que no viés político, os consórcios públicos municipais 

fortalecem a autonomia do Município e a democracia, visto que não admitem subordinação 

hierárquica. Diante disso, ocorre uma descentralização das ações de governo, fortalecendo, 

também, os princípios de subsidiariedade e solidariedade previstos na CF/88, além de melhorar 

o relacionamento das prefeituras com outras esferas de governo, gerando, com isso, agilidade 

na administração do consórcio, tendo em vista o intercâmbio de ideias, projetos e experiências. 

Possibilita, inclusive, a diminuição das desigualdades regionais, bem como da baixa capacidade 

de arrecadação tributária dos Municípios (CNM, 2016). 

Resta, portanto, demonstrada a viabilidade e produtividade de tal instituto, um 

exemplo de solução exitosa para a melhor destinação final dos resíduos sólidos. 

 

4.2 Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para 

Aterro Sanitário – CIMASAS 

 

O CIMASAS, localizado no bairro Rancho Grande, na cidade de Itajubá, é um 

consórcio, criado em 2007, entre municípios localizados na Microrregião do Alto Sapucaí 

voltados para a instituição de aterro sanitário, e pode ser considerado um projeto piloto do 

Governo de Minas Gerais para minimizar ou efetivamente solucionar o problema dos lixões no 

Estado.  

É sabido que, por ser um método de engenharia inteligente e delicado, a instalação 

de um aterro sanitário tem um alto custo, segundo dados da FGV/ABETRE 2007 – corrigido 

pelo INCC até 06/2014, no site do Ministério do Meio Ambiente, um aterro de pequeno porte 



41 

(100 t/dia), importa em uma média de 5,2 milhões, já um de médio porte (800 t/dia), uma média 

de 18,4 milhões e um de grande porte (2.000 t/dia), uma média de 36,2 milhões (BRASIL, 

2014). Uma vez que não se ocupa de, simplesmente implantar um aterro, mas sim realizar uma 

gestão por meio de etapas, quais sejam: educação ambiental, reciclagem, dentre outras, para por 

último, realizar a destinação final dos resíduos sólidos. Destarte, o consórcio une municípios 

para possibilitar a instalação, bem como para resolver o problema da disposição dos resíduos 

sólidos de maneira ecologicamente correta e eficiente.  

O consórcio trazido de exemplo é composto pelos municípios de: Delfim Moreira, 

Itajubá, Piranguinho, Piranguçu, São José do Alegre, Wenceslau Braz, Brazópolis, Cachoeira 

de Minas, Maria da Fé, Marmelópolis, Santa Rita do Sapucaí, Cristina, Gonçalves, Paraisópolis, 

e Conceição das Pedras, cidades que destinam seus resíduos para o aterro sanitário itajubense.  

Em conformidade com a legislação ambiental vigente, ressalta-se que, em respeito 

à Deliberação Normativa COPAM 52/2001, fora criado o referido consórcio, nos termos do art. 

3º do diploma legal citado:  

 

Para fins de otimização do uso de áreas e redução dos custos de implantação e 

operação dos sistemas de disposição final de resíduos sólidos, as Prefeituras 

Municipais deverão dar prioridade à implementação de tais sistemas por meio da 

constituição de consórcios intermunicipais. (BRASIL, 2001).  

 

Em face a isso, o CIMASAS foi, como já dito, o primeiro consórcio público criado 

no Estado de Minas Gerais, com o fulcro de acabar com os lixões por meio de apoio do Governo 

do Estado, juntamente com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 

Urbana (SEDRU). O aterro sanitário do CIMASAS conta com mais de 10 anos de uso e já é 

destaque em âmbito nacional, o que além de ser um exemplo próximo, atrai interesse de 

governos de vários outros Estados. 

No dia 31 de janeiro de 2018, em plenário da Câmara Municipal de Itajubá, a 

Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana se reuniu com 

Ricardo Augusto Corrêa Ferreira - Secretário Executivo do CIMASAS e com José Uelton 

Gonçalves Diniz - Gerente da Empresa, os quais afirmaram que no aterro sanitário, os resíduos 

são acondicionados corretamente, de maneira que o solo é protegido para evitar contaminação. 

Reiteraram o uso de normas operacionais e de critérios modernos de engenharia, que ocorre 

confinamento seguro dos resíduos domiciliares, por meio de camadas. Entretanto, quanto aos 

resíduos industriais/hospitalares, eles são separados e destinados a empresas especializadas no 

descarte desse tipo de material (TV CÂMARA ITAJUBÁ, 2018). 



42 

Segundo Oliveira (2014), municípios integrantes de um consórcio como esse 

resultam, em tese, em menos um lixão no Estado. Conforme dados de 2010, do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o preço da tonelada de resíduos sólidos no 

CIMASAS é de R$ 57,35 (cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), enquanto os preços 

praticados por serviços terceirizados de disposição final de resíduos sólidos chegam a R$ 

220,00 (duzentos e vinte reais) em Vespasiano (Região Metropolitana de Belo Horizonte) e 

Frutal (Triângulo Mineiro), o que demonstra uma diferença significativa. 

Ainda, nas palavras de Oliveira (2014), além de resolver os aspectos ambientais de 

eliminação dos lixões, outra vantagem do consórcio é a diminuição do custo administrativo para 

cada ente, a título de exemplo: diminuição com gastos de manutenção do aterro, com mais de 

um aparato técnico, e outros.  

Outro ponto necessário a se elencar é que a utilização do consórcio para melhor 

destinação dos resíduos sólidos não exime a responsabilidade de cada ente para com a coleta 

de lixo, pois o consórcio se responsabiliza somente pelo aterro sanitário, ou seja, pela destinação 

final dos resíduos.  

Nesse sentido, vale ressaltar que o CIMASAS atua em concordância com o que é 

postulado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que já fora objeto de análise na 

presente pesquisa. Visto que prega a correta operação de um aterro para garantir o integral 

aproveitamento de sua vida útil, bem como para evitar que se torne foco de contaminação 

ambiental, uma vez que a responsabilidade é conjunta, de maneira que ocorra investimentos de 

manutenção, para impedir que se converta em um lixão por descuido.  

Vide abaixo, o aterro sanitário que fora explanado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

FONTE: CARVALHO (2011).  
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Portanto, ante ao que fora exposto, conclui-se que o CIMASAS é um ótimo 

exemplo de evolução ambiental e administrativa, em que cidades pequenas se uniram e 

mudaram a realidade dos municípios participantes, por meio de um melhor aparato técnico e de 

uma educação ambiental em massa. Ademais, mudou a realidade da população que vivia 

próxima aos antigos lixões que foram, por óbvio, substituídos pelo aterro sanitário, trazendo 

inclusive novas garantias de mão de obra, com qualidade, proteção e segurança, em relação ao 

contágio de doenças. Sem olvidar na proteção ambiental agregada ao aterro sanitário que, como 

já fora exposto, tem um processamento elaborado e diferente dos lixões. 

Ao passo que, no caso em tela, vê-se a atuação coordenada de diversos municípios 

que movimentam a estrutura da Administração Pública de forma orgânica e eficiente, 

ocasionando na solução da problemática e lançando luzes para uma possível política pública 

ambiental que exija da Administração Pública uma atuação coordenada com o século XXI, de 

modo que o corpus jurídico do Direito Administrativo seja visto com a sua eficiência plena 

cumprindo sua dialogicidade constitucional, especialmente, no campo da preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ante ao exposto, faz-se necessário ter em mente que a instituição de consórcios 

públicos, como instituto viabilizador de aterros sanitários, materializado na Lei nº 11.107/2005, 

visa tornar viável a realização de objetivos de interesse comum, no caso aqui discorrido, dos 

aterros sanitários. Interesses estes que vêm sendo objeto de constantes discussões na seara do 

Direito Administrativo Público, alçando não apenas a proteção social, mas a proteção do meio 

ambiente, proteção esta que se tornou objeto de destaque por ser um direito fundamental.  

Neste sentido, a instituição de consórcios públicos demonstrou ser uma alternativa 

acessível, pois, uma vez perpassado por seu conceito, seu contexto histórico, bem como sua 

diferenciação com outros institutos correlatos, além de sua correlação com sistemas de aterros 

sanitários, sob a ótica da PNRS, pôde-se concluir e responder positivamente a pergunta 

motivadora deste trabalho, qual seja, se a proposta de instituição de consórcios públicos 

intermunicipais para a criação de aterros sanitários, é capaz de solucionar o problema da gestão 

e produção do lixo em enormes escalas sem gerar impactos financeiros de grande monta, 

principalmente, para municípios pequenos e sem recursos.  

Resta claro, por óbvio, ser difícil o uso de uma prática de disposição final de 

resíduos sólidos que consiga elidir todo e qualquer problema em relação a este processo, mas o 

que se objetivou demonstrar é que os consórcios públicos são meio eficazes e que, por meio da 

gestão associada, os entes federados dividem tarefas e gastos, de modo a tornar exequível o 

federalismo cooperativo, em prol de serviços públicos.  

Fora trazido o exemplo do CIMASAS, exemplo típico de um consórcio 

intermunicipal para viabilidade de um aterro sanitário, localizado no Alto Sapucaí. Com este 

exemplo, concluiu-se que a autonomia trazida pela CF/88 para os municípios foi efetivamente 

válida e eficaz, tendo em vista o quão autônoma, evoluída e prática foi a instituição desse 

consórcio para os municípios integrantes.  

Desta forma, conclui-se que o instituto dos consórcios públicos, hodiernamente, 

garante o que melhor se espera da destinação final de resíduos sólidos, sem olvidar o respeito à 

repartição de competências constitucionais.  

Logo, a Administração Pública deve, em prol de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado atrelado a uma visão alinhada aos perfis necessários a ela dentro do século XXI, 

quais sejam: de administração infraestrutural, multipolar e concertada, com vistas à proteção ao 

meio ambiente, incentivar a realização de ações em prol da proteção desse direito fundamental 

atrelado à continuidade dos serviços públicos essenciais.  
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Face a isto e de maneira a equilibrar os desafios estruturais, econômicos e técnicos, 

o consórcio público torna-se um instrumento hábil a efetivar a gestão integrada dos aterros 

sanitários na adequada disposição dos resíduos sólidos urbanos.   
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