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Consórcios Públicos Intermunicipais no Brasil: Panorama após os 10 anos da 
Lei 11.107/2005. 
 

 
 

RESUMO  
 
 
 
Com a promulgação da Lei 11.107/2005 que regulamentou o artigo 241 da Constituição 
Federal, também conhecida como a Lei dos Consórcios, os mesmos passaram a ter um marco 
regulatório que proporcionou maior segurança jurídica e permitiu a expansão deste tipo de 
arranjo para diversas áreas além daquelas já utilizadas, bem como foi estruturada uma 
arquitetura de gestão para os mesmos. Com isso, a expectativa era de que a cooperação e a ação 
coordenada entre os entes federados seriam ampliadas. Assim, este estudo apresenta um 
panorama deste período de dez anos para os Consórcios, iniciando com a histórico da Lei desde 
sua fase de projeto até a sua promulgação. Nesta análise foi identificado que a Lei promulgada 
é resultado da mescla de dois projetos apresentados sobre o tema, um de origem do Poder 
Legislativo e outro do Poder Executivo, sendo que este último teve forte influência sobre o 
primeiro. Ainda, a promulgação da Lei foi fruto de um acordo entre estes dois poderes. Para 
que se identificasse a realidade dos Consórcios, o presente trabalho buscou no Federalismo e 
na Municipalização o pano de fundo como referencial teórico para a discussão do tema de 
associativismo entre entes públicos. Também se verificou a produção acadêmica existente no 
Brasil sobre os Consórcios Públicos que, a despeito de ainda ser pequena, relata diversas 
soluções já implementadas pelo país afora bem como os desafios que os Consórcios enfrentam 
para o efetivo atingimentos dos seus objetivos. Ainda, foi realizado um levantamento da 
tipologia dos Consórcios existentes no Brasil, cuja base de dados foi a pesquisa realizada pela 
organização não governamental Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo em 
2012, para se identificar a distribuição dos mesmos pelo país, dada a inexistência de 
levantamentos por entes oficiais sobre a existências de Consórcios no Brasil. Por fim, é 
apresentada uma perspectiva para os consórcios sobre quatro diferentes contextos, todos com 
vistas a estimular este tipo de arranjo para que eles se tornem fortes ferramentas catalizadoras 
do associativismo e da cooperação entre entes públicos e promovam efetivamente a geração de 
valor público. 
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Public Intermunicipal Consortiums in Brazil: Overview after 10 years of Law 
11.107 / 2005. 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The enactment of Law 11.107/2005 that regulate Article 241 of the Federal Constitution, also 
known as the Consortium Law, provides to this kind of arrangement a regulatory framework 
with greater legal certainty and permitted them to expand for several areas beyond those already 
used. Another benefit of the Law for the Consortiums was the structuration of a management 
architecture. Thereby, the expectation was expand of cooperation and coordinated action among 
federative entities. Thus, this study presents an overview of this period of ten years for the 
Consortiums, starting with the historic of the Act since its design phase to its enactment.  In this 
analysis, it became clear that the enacted law is a mix of two projects presented on the topic, 
one originated from the Legislative Power and another from the Executive, being that the latter 
had a strong influence on the first. In addition, the enactment of the Law was a result from the 
agreement between these two powers. In order to identify the reality of consortiums, this study 
sought to Federalism and Municipalization as background and theoretical referential to discuss 
the topic of association between public entities. Furthermore, it examined the existing academic 
production in Brazil on Public Consortium that, despite still small, reports many solutions 
already implemented across the country and the challenges facing Consortiums for the effective 
attainments of their objectives. Still, a survey of the typology of existing consortiums in Brazil 
was carried out, whose database was the research conducted by the NGO Observatory for Public 
Consortium and Federalism in 2012, to identify their distribution throughout the country, in the 
absence of surveys by official entities of the Consortiums inventory in Brazil. Finally, a 
perspective for the consortiums on four different contexts is presented, all in order to stimulate 
this kind of arrangement so that they become strong catalysts tools of associations and 
cooperation between public entities and actively promote the creation of public value. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um panorama da atuação dos Consórcios Públicos 

Intermunicipais distribuídos pelo Brasil após os dez anos de promulgação da Lei 11.107/2005, 

mais conhecida como a Lei dos Consórcios, com vistas a identificar se este tipo de arranjo tem 

contribuído para a gestão pública no Brasil. 

O Consórcio Público já era utilizado no Brasil, especialmente na área de saúde, muito 

antes da promulgação da Lei. Entretanto, os consórcios constituídos até então detinham um 

caráter administrativo sendo que, quando possuíam personalidade jurídica, esta era de natureza 

privada. Com a promulgação da Lei dos Consórcios, o resultado foi uma maior segurança para 

os entes federados consorciados, bem como um norte jurídico para sua constituição e a 

possibilidade de o consórcio ser uma autarquia dos entes consorciados, ou seja, uma expressão 

do direito público, guardando coerência com a natureza jurídica dos entes que o compõe. Ainda, 

a Lei proporciona, com o seu arcabouço, uma arquitetura de gestão administrativa para os 

Consórcios.  

Assim, a Lei dos Consórcios é um divisor de águas para a realidade destes instrumentos 

de cooperação, representando um marco legal dos Consórcios, cujos impactos positivos na 

efetividade da aplicação de recursos públicos são reconhecidos desde então. Essa segurança 

jurídica permitiu que o número dessas formas de associação se multiplicasse país afora e fosse 

implementada em diversas outras áreas de atuação. 

Assim, o presente trabalho se divide em quatro seções, além desta introdução e das 

considerações finais. Na próxima seção, a seção 2, é apresentado o histórico da Lei 11.107 

desde o projeto de Lei até a sua promulgação. A despeito de o projeto ter sido apresentado em 

1999, por iniciativa do poder Legislativo, o mesmo somente se tornou Lei em 2005. Entretanto, 

além do projeto de 1999, outro foi apresentado para tratar do tema em 2004, desta vez pela 

iniciativa do poder Executivo, cuja construção foi realizada por equipes multidisciplinares de 

diversos atores federais, estaduais e até mesmo municipais. Este último projeto acabou por 

introduzir alterações significativas no projeto inicial, fruto da construção coletiva e do 

conhecimento adquirido pela equipe multidisciplinar em missões na Alemanha e na França, em 

especial a possibilidade de os Consórcios adotarem personalidade jurídica pública e também 

introduzindo na Lei uma arquitetura de gestão para os Consórcios que a partir dela seriam 

criados. Destaca-se que, como a regulamentação da Lei foi efetuada em 2007, o marco legal 
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dos Consórcios passou a estar presente da agenda dos prefeitos a partir da legislatura de 2009, 

encerrando em 2016 dois ciclos de governos municipais que convivem com esta nova realidade. 

Na seção 3 é apresentado o referencial teórico deste trabalho, que teve o Federalismo e 

suas características gerais bem como as características deste sistema de governo no Brasil como 

pano de fundo. A utilização deste referencial deve-se ao fato de este ser o sistema adotado no 

Brasil e pela consequente reprodução de suas características nos Consórcios Intermunicipais, 

devido à diversidade de relações que o arranjo proporciona. Por outro lado, a municipalização 

também foi utilizada como referencial, uma vez que os Consórcios, em sua ampla maioria, são 

formados por entes municipais e é nesse ambiente que se apresentam os desafios da 

administração pública mais percebidos pela população em geral.  

Entretanto, a simples instituição do federalismo ou a municipalização dos serviços 

públicos não garante a plena capacidade de administração, motivo pelo qual a implementação 

de soluções e políticas adequadas para equilibrar tantas diferenças é fundamental para que todos 

os entes federados consigam condições melhores para prestar os serviços públicos com a 

efetividade que se espera. Assim, também são apresentados os desafios que o federalismo impõe 

aos entes que o compõe, seja por meio do federalismo dual ou o integrado, levando-se em conta 

ainda que, para o atingimento pleno dos benefícios do Federalismo, é fundamental a 

descentralização política, administrativa e financeira de forma efetiva, o que ainda merece 

atenção no Brasil.  

Na seção 4 é apresentado um panorama dos CPIs existentes pelo Brasil afora, 

discorrendo sobre as vantagens que tal arranjo trouxe aos entes consorciados bem como os 

desafios que os mesmos encontram. Este tipo de arranjo é uma resposta aos problemas que a 

municipalização de diversas políticas públicas acaba por trazer aos municípios brasileiros, uma 

vez que muitos deles não têm escala suficiente para prestar todos os serviços previstos na 

Constituição. Assim, o consorciamento entre entes federados vem ao encontro de soluções que 

enfrentam os problemas que transcendem os limites do território do município, e que são cada 

vez mais comuns no Brasil. Ainda nesta seção é apresentado uma tipologia dos Consórcios 

existentes no Brasil, cuja base de dados foi a pesquisa realizada pelo OCPF durante os anos de 

2011 e 2012. Salienta-se que esta é o único levantamento existente no Brasil sobre os CPIs 

instituídos no país, inexistindo levantamento de entes oficiais sobre o tema. Este levantamento 

apresenta uma visão global dos consórcios e das características de centralização em 
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determinadas áreas, como a da Saúde, e a existência de grande parte dos Consórcios nas regiões 

Sul e Sudeste. 

Por fim, na seção 5, são apresentadas perspectivas em quatro contextos que no decorrer 

do estudo foram identificadas como importantes fomentadores deste tipo de arranjo, de forma 

que os Consórcios Públicos entrem definitivamente na agenda pública dos entes federados com 

vistas à ação coordenada e cooperativa entre entes públicos, permitindo maior efetividade da 

administração pública na gestão dos recursos e do território. O primeiro deles se refere à área 

de atuação e a necessidade de ampliação de consórcios nas áreas já existentes, uma vez que 

ainda é alta a concentração de arranjos na área de saúde, bem como a exploração de outras 

áreas, como atividades meio da administração pública e da gestão territorial dos municípios 

consorciados. O segundo trata da mensuração de resultados dos consórcios existentes bem 

como sobre levantamento da quantidade dos mesmos no Brasil, que ainda é inexistente. O 

terceiro deles é a diversificação de fontes de financiamento dos consórcios, em especial por 

meio de acesso a operações de crédito e financiamento, já que muitas vezes os Consórcios 

atuam em áreas que requerem investimentos acima da capacidade dos entes consorciados. O 

quarto está relacionado a ações institucionais e implementação de políticas públicas que 

estimulem a ação consorciada, tanto em nível federal quanto estadual.  

Na última seção são apresentadas as considerações finais do presente estudo, com as 

percepções sobre a realidade que os Consórcios enfrentam, destacando a importância deste 

instrumento que pode ser de grande valia para a gestão pública na nossa Federação. 
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2 – HISTÓRICO DA LEI 11.107/2005 

A Lei 11.107/2005 é o marco legal do instrumento de gestão associada de serviços 

públicos entre dois ou mais entes federados, conhecido como Consórcio Público, motivo pelo 

qual a mesma também é chamada de a Lei dos Consórcios. A possibilidade de associativismo 

governamental no Brasil tem suas origens muito antes da Lei, sendo que a Constituição de 1891 

já permitia aos Estados regulamentar este tipo de associação, uma vez que até então os 

municípios ainda figuravam como unidades administrativas dos Estados. Também a 

Constituição de 1937 previa essa possibilidade, a despeito de apresentar pouca efetividade 

naquela época. Assim, somente com a Constituição de 1946 a efetiva cooperação federativa foi 

retomada, inspirando o Governo Federal a regulamentar os consórcios públicos algumas 

décadas depois e tendo o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, criado 

em 1961, como um dos pioneiros exemplos. A partir de então, por volta da década de 1970, 

estes mecanismos ganham visibilidade (CUNHA, 2004, p.12).  

Prova disso são os dados identificados pelo IBGE no estudo Pesquisa de Informações 

Básicas dos Municípios, de 2001, que mostra que 1969 municípios participavam de consórcios 

de Saúde, 669 municípios compartilhavam máquinas e equipamentos e 216 municípios 

participavam de iniciativas de associativismo em tratamento e disposição final de lixo 

(CUNHA, 2004, p.17). 

Guimarães (2010) corrobora este entendimento, defendendo que a despeito de a 

legislação específica ser recente, a figura dos consórcios já era usual, especialmente na área da 

Saúde. Para a autora, a despeito da diferença jurídica entre os consórcios até a década de 2000 

e o previsto na Lei 11.107/2005, ambos têm a natureza cooperativa na sua essência. 

Em relação ao ordenamento jurídico acerca dos Consórcios, o passo primordial para o 

fortalecimento da articulação federativa por meio dos mesmos no Brasil foi a redação dada ao 

Artigo 241 da CF de 1988 pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, onde no seu artigo 

24º rege que o Art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

“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 dos 
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos”. (BRASIL, Constituição Federal. Emenda Complementar 
número 19/1998) 
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Conforme o novo texto do Artigo 241 da CF/88 em 04/06/1998, era necessária a 

regulamentação do mesmo por meio de Lei. Assim, de forma a dar um norte aos demais entes 

subnacionais e valendo-se da autoridade que foi atribuída à União pelo Artigo 22 da CF, que 

rege no seu inciso XXVII que é competência privativa da União legislar sobre as normas gerais 

de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, coube à União disciplinar referido Artigo.  

Sobre a questão da regulamentação do Artigo 241 da CF, cabe destacar o entendimento 

de Di Pietro (2006), que defende que se tornaria complexo a regulamentação por cada ente 

subnacional sobre o tema, uma vez que a legislação de um poderia entrar em conflito com a de 

outro, inviabilizando o consorciamento.  

Assim, em 01/06/1999, por meio do Projeto de Lei número 1071/1999, foi apresentada 

uma proposta para apreciação na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Federal Rafael Guerra, 

com vistas à regulamentação do referido Artigo.  

Na proposição, o Deputado baseia-se na exitosa experiência em Consórcios do Estado 

de Minas Gerais à época, especialmente na área da saúde, que passava de setenta consórcios 

que juntos reuniam mais de oitocentos Municípios daquele Estado. De forma a exemplificar tal 

êxito e a consequente importância da regulamentação em questão, a justificativa do Projeto de 

Lei relatou que a experiência foi incluída pelo Ministério da Saúde como proposta prioritária 

para a organização microrregional de atendimento de média e alta complexidade. Discorre 

ainda que, fruto também do sucesso que apresentou, tal mecanismo já estava sendo copiado por 

outros estados na busca de soluções para os problemas enfrentados não só nesta área, mas 

também nas áreas de educação, meio ambiente, segurança, conservação de estradas, entre 

outras.  

Por fim, defendendo que a matéria não só era oportuna, mas necessária, tanto pela 

racionalização do gasto público alcançado pelo ganho de escala, quanto para dirimir eventuais 

dúvidas dos demais entes federados quando da formação dos consórcios, o Deputado defende 

a apreciação do Projeto pelos demais Deputados. 

Durante o trâmite nas comissões da Câmara, o Projeto foi reconhecido como oportuno 

e conveniente, sendo defendida a sua aprovação para que o mecanismo dos Consórcios pudesse 

se expandir e intensificar no Brasil, sendo então encaminhado ao Senado para apreciação 

daquela Casa em 12/2001. 
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Também no Senado o projeto teve o reconhecimento de sua importância, a despeito de 

ter tramitado por três anos e quatro meses naquela Casa. No parecer em que aprovou e 

encaminhou aos demais Senadores, o Senador Eduardo Azeredo ressaltou que os Consórcios 

são vistos como “ferramentas fundamentais para a solução de grandes problemas 

administrativos enfrentados nas regiões metropolitanas”. Ainda, destacou que médios e 

pequenos municípios também podem se beneficiar da união de esforços para soluções de 

problemas comuns, finalizando com a apresentação de outras áreas que poderiam vir a ser 

desenvolvidas por meio dos Consórcios, como gestão de bacias hidrográficas, especializações 

agrícolas, turismo, fomento ao desenvolvimento científico, entre outros. 

Entretanto, a despeito das diversas manifestações de apoio dos intervenientes da base 

do governo desde a apresentação do projeto, tanto na Câmara quanto no Senado, o mesmo não 

obteve o apoio necessário para que pudesse entrar na pauta de votação com a celeridade 

esperada até a legislatura que se encerrou em dezembro de 2002.  

Com isso, além do Projeto de Lei 1071/1999, de iniciativa do Poder Legislativo, outro 

projeto foi apresentado para apreciação das casas legislativas, desta vez por iniciativa do Poder 

Executivo, que teve papel decisivo para a inclusão do tema na agenda política à época. O Projeto 

3884/2004, apresentado em 01/07/2004, foi fruto de iniciativa conjunta dos Ministérios da Casa 

Civil, Saúde, Integração Nacional, Cidades e Fazenda, acompanhado ainda da Secretaria de 

Coordenação Política e Assuntos Institucionais e que teve como um dos principais mentores o 

Dr. Vicente Carlos Y Pla Trevas, que à época respondia pelo cargo de Subchefe de Assuntos 

Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

Em depoimento1 para o presente trabalho, o Dr. Vicente relata que o referido projeto se 

iniciou ainda no primeiro semestre de 2003, quando uma missão técnica multidisciplinar 

constituída por representantes de diversos ministérios, Estados e Municípios, visitou a França 

e a Alemanha para estudar formas de associação entre entidades governamentais naqueles 

países. Nesta missão, em especial na França, foram visitadas as três tipologias francesas do que 

podemos chamar de municípios, ou seja a “comunidade de comunas”, a “comunidade de 

aglomeração” e a “comunidade urbana”, que, fazendo um paralelo à realidade brasileira, seriam 

os pequenos, médios e grandes municípios, respectivamente. A despeito de ser um Estado 

Unitário, a França foi escolhida pois aquela nação vinha passando por um grande processo de 

                                                
1 Depoimento realizado pelo Dr. Vicente Carlos Y Pla Trevas em 20/10/2015, as 11:00h, diretamente ao autor do 
presente trabalho. 
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descentralização, desenvolvendo formas de associação entre os seus mais de 36.000 

“municípios” desde a década de 60.  

Na defesa do Projeto 3884/2004, os Ministros José Dirceu de Oliveira e Silva (Casa 

Civil da Presidência da República), José Aldo Rebelo Figueiredo (Coordenação Política e 

Assuntos Institucionais), Humberto Sérgio Costa Lima (Saúde), Ciro Ferreira Gomes 

(Integração Nacional), Olívio Dutra (Cidades) e Antônio Palocci (Fazenda), autores conjuntos 

do projeto, argumentam que, a despeito de ser um instrumento de fundamental importância para 

a efetividade do federalismo brasileiro, os Consórcios ainda permaneciam sem um regramento 

legal, resultando em precárias formas de cooperação entre os entes federados. Também foi 

salientado que os instrumentos de coordenação de políticas públicas sob a responsabilidade do 

Governo Federal ainda eram carentes no Brasil, em especial daquelas políticas realizadas em 

conjunto com os Estados e Municípios, o que poderia ser dirimido com a regulamentação dos 

Consórcios. Por outro lado, a precariedade jurídica e as limitações institucionais dos Consórcios 

existentes à época, traziam insegurança aos prefeitos e gestores públicos em relação ao 

consorciamento.  

Por fim, os autores discorrem que o projeto havia sido alvo de análise por especialistas 

de diversas áreas como a jurídica, de políticas públicas, de políticas sociais, de desenvolvimento 

regional, bem como havia passado pela análise de Governadores, Prefeitos de Capitais e até 

mesmo por gestores de Consórcios já constituídos, representando, portanto, um grande 

consenso sobre um tema relevante para o Federalismo brasileiro, sem contar com a experiência 

adquirida nas missões internacionais para entendimento sobre o tema de associativismo entre 

entes públicos. 

A importância do Projeto 3884/2004 foi reconhecida pelo IBGE na publicação em 2005 

dos dados da “Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Perfil dos Municípios Brasileiros 

- Gestão Pública 2002”, onde aquele Instituto relatou que os Consórcios, ainda que largamente 

utilizados, ainda careciam de melhores bases legais. 

Ainda durante o depoimento, o Dr. Vicente relatou que os dois projetos acabaram se 

entrelaçando, uma vez que o primeiro diferia do segundo em relação à Natureza Jurídica que 

os consórcios adotariam. No projeto 1071/1999 os Consórcios adotariam somente a forma de 

associações sem fins lucrativos, ou seja, uma expressão do direito privado, cuja natureza já era 

adotada nos Consórcios instituídos até então, enquanto o projeto 3884/2004 previa o Consórcio 
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somente como uma autarquia do ente público consorciado, ou seja, uma expressão do direito 

público. Ainda, enquanto o projeto 1071/1999 se limitava a dar o ordenamento jurídico, o 

projeto 3884/2004 ia além, propondo também uma arquitetura de gestão para os Consórcios, 

ou seja, uma orientação de como estruturar a existência e a funcionalidade do arranjo.  

Neste contexto, como o projeto 1071 já havia passado pela Câmara e estava no Senado 

para apreciação, o entrelaçamento dos projetos foi fundamental para que a Lei finalmente 

promulgada abrangesse os elementos dos dois projetos. Este entrelaçamento foi fruto da notória 

atuação da Sra. Rosane Cunha, assessora especial do Dr. Vicente à época, que articulou um 

acordo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de forma a permitir que os Consórcios 

pudessem adotar qualquer uma das duas naturezas jurídicas e que a arquitetura de gestão fosse 

inserida no projeto 1071/1999 conforme regia o projeto 3884/2004.   

Assim, a despeito do seu arquivamento em 26/04/2005, a apresentação do Projeto de 

Lei 3884/2004, com o respaldo de tão densa camada de interlocutores e que agregou 

conhecimento inclusive de experiências internacionais, acabou influenciando fortemente na 

estrutura final do Projeto de Lei 1071/1999, sendo que este último acabou se tornando a Lei 

11.107/2005 em 06/04/2005, cujos principais elementos são de origem do Projeto 3884/2004. 

Ainda, conforme previsto no artigo 20º da própria lei 11.107/2005, a mesma deveria ser 

regulamentada pela União, o que ocorreu por meio do Decreto 6.017/2007, de 17/01/2007, que 

dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos.  

Após a promulgação da Lei, diversos autores reconhecem que a mesma foi um avanço 

para o Federalismo Brasileiro. Para Alves (2006), o objetivo maior da Lei 11.107/2005, também 

conhecida como Lei dos Consórcios, é incrementar as iniciativas de gestão associada de 

serviços públicos por entes relacionados de forma horizontal, abrindo novo caminho para o 

associativismo federativo no Brasil. Com isso, a Lei representa o reconhecimento de que a 

implementação de mecanismos de gestão associada é fundamental para fazer frente aos 

problemas gerados pala crescente conurbação que acontece em vários territórios pelo Brasil 

afora. 

Segundo Fonseca (2013), a promulgação da Lei propôs inovações que respondem às 

demandas da perspectiva do federalismo cooperativo, permitindo maior coordenação de 

políticas públicas por meio do compartilhamento de responsabilidades em nível adequado à 

cada ente. Por isso, a referida Lei representa um marco importante não só na história dos 
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Consórcios, mas também na organização do Estado Brasileiro e poderá se tornar instrumento 

estratégico à promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil. 

Para Losada (2012), a Lei 11.107/2005 compatibiliza o fomento à articulação 

intergovernamental com o respeito à autonomia dos entes federados, podendo se transformar 

em um dos mais potentes instrumentos para o fortalecimento da Federação brasileira e da sua 

engenharia institucional. 

Exemplos da diversidade de associações não faltam. Neste sentido, Juliane Sachser et 

al (2013) destaca a criação em 2009 do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, que busca o 

desenvolvimento econômico e social dos municípios de Barracão (PR), Bom Jesus do Sul (PR), 

Dionísio Cerqueira (SC) e do município argentino Bernardo de Irigoyen, que atua como 

parceiro informal, localizados na divisa entre os Estados do Paraná, Santa Catarina e a 

Argentina. 

Outro exemplo que representa a diversidade de finalidades é apresentado por Luiz, 

Salete e Chaloub (2013), que discorrem sobre o caso do Consórcio de Informática da Gestão 

Pública Municipal (CIGA). Para os autores, este consórcio, criado em 2007 com 13 municípios 

e que em 2013 contava com 167 municípios do Estado de Santa Catarina, é um exemplo da 

cultura associativista presente naquele Estado, uma vez que este consórcio teve como grande 

influenciador a FECAM, que atuou e atua como advocacy do consórcio, bem como dos 

municípios catarinenses. 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente trabalho busca apresentar um panorama da realidade dos Consórcios 

Públicos após a promulgação da Lei 11.107/2005. Assim, como as características das relações 

entre os entes consorciados, guardadas as devidas proporções, se confundem com as 

características que permeiam o Federalismo, que é o sistema de governo adotado pelo Brasil, 

este serviu como um dos marcos teóricos que embasou este estudo. Entretanto, mesmo sendo 

um sistema com características específicas definidas, cada federação tem suas particularidades 

que advém de diversos fatores, como a história das unidades federativas individualmente ou do 

país como um todo, as nuances do modo como a federação foi constituída, as desigualdades 

culturais econômicas e sociais presentes antes e depois de sua criação, entre outros. Por isso o 

estudo do federalismo brasileiro e de suas particularidades também embasam o presente 

trabalho. Por fim, a municipalização dos serviços púbicos é outro fator que merece atenção, 

especialmente no Brasil, uma vez que nossa Constituição trouxe uma novidade na estrutura das 

federações até então existentes, colocando o Município como ente federado e criando, assim, 

uma federação tríade com atribuições diferenciadas para um dos entes que a formam.  

 
3.1 – FEDERALISMO 

Não há que se falar em sistema ideal de governo para este ou aquele país, mas sim, deve-

se buscar que o sistema adotado pela nação seja continuamente aprimorado com vistas ao pleno 

desenvolvimento do território que o adotou, já que todos os sistemas disponíveis apresentam 

pontos fortes e necessidade de melhorias.  

Desta feita, dado que o Brasil adotou o Federalismo como sistema de governo, este foi 

explorado no presente trabalho para que o entendimento de suas características e dinâmicas 

sirva como base para também entender a dinâmica nas relações entre os Consórcios e os entes 

que os formam. Como no Federalismo, que requer pelo menos dois entes autônomos que 

acabam por vezes dividindo responsabilidades e outras vezes competindo entre si, os 

Consórcios também se valem desse jogo de forças no relacionamento entre os entes autônomos 

que os formam. 

 
3.1.1 – ORIGEM DO FEDERALISMO 

Para Anderson (2009), a federação surge ou para congregar unidades até então 

segregadas ou para reorganizar um país até então unitário, sendo possível inclusive resultar dos 
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dois processos. Neste sentido, defende que a Constituição é a base que estabelece o arcabouço 

fundamental da federação, norteando e delimitando o espaço de atuação de cada um dos entes 

federados. Para isso, é necessário, no mínimo, o delineamento das instituições fundamentais e 

da alocação de responsabilidades do sistema federativo. O Autor defende que 

 

Nem o federalismo é sempre o melhor sistema nem tampouco há uma 
forma ideal de federalismo. O federalismo parece apropriado, 
particularmente, às democracias muito populosas ou de grande extensão 
territorial ou, ainda, que apresentem contingentes populacionais 
acentuadamente diversificados e regionalmente concentrados. 
(ANDERSON, 2009, p.28) 

 

Zimmermann (2005) confirma este entendimento sobre o surgimento das federações e 

vai além, ao discorrer que o federalismo, de início, sempre foi resultado de agregação de 

diferentes Estados soberanos que decidem em comum acordo respeitar um pacto constitucional. 

Exemplos clássicos de agregação são os Estados Unidos, Suíça e Alemanha. Com o passar do 

tempo, o êxito da unidade na diversidade apresentado pelos Estados Federados levou a 

descentralização não só administrativa, mas também política de Estados unitários até então 

existentes, nascendo assim o tipo de federação por segregação. Neste sentido, a federação é 

uma forma intermediária ente o estado unitário e a confederação, sendo estas últimas as duas 

formas até então conhecidas, quando da criação do Estado Federal dos Estados Unidos, com a 

Constituição de 1787. Ainda, para o autor, o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, é um 

exemplo de federação por segregação. 

 

3.1.2 – CARACTERÍSTICAS DO FEDERALISMO 

Para Resende (2013), a despeito de serem parecidas no sistema de governo, cada 

Federação é uma nação única, sendo difícil apresentar uma fórmula idêntica para o bom 

funcionamento das mesmas, ressaltando ainda que a relação entre o todo e as partes é 

naturalmente conflituosa. Entretanto, defende que é fundamental para o bom funcionamento 

das federações a existência de algumas instituições básicas que podem existir tanto formalmente 

quanto informalmente, pois os diferentes interesses pela manutenção do todo e pela autonomia 

das partes é uma consequência que só ocorre neste tipo de arranjo.  
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 Anderson (2009) acompanha este entendimento e comenta que, a despeito das diversas 

formas de federalismo, algumas características são comuns aos Estados Federais, como: a 

existência de, no mínimo, dois níveis de governo; uma constituição escrita, onde se atribui 

formalmente as competências dos níveis de governo existentes bem como assegura a autonomia 

dos mesmos; representação das unidades que o constitui nas câmaras altas (Senado e Câmara 

dos Deputados, por exemplo); e instituições como os Tribunais, onde eventuais disputas entre 

os diferentes níveis são decididos. Para ele, 

 
[...] se é que existe elemento essencial ao federalismo, este vem a ser a 
presença de duas ordens de governo constitucionalmente instituídas, cada 
qual dotada de genuína autonomia uma em relação à outra e responsáveis 
perante os respectivos eleitores (ANDERSON, 2009, p.20). 

 

Assim, cada esfera de governo tem sua existência prevista constitucionalmente, sendo 

natural a existência de determinada centralização ou descentralização das atividades. Para o 

autor, a distribuição de competências nas federações sempre destina algumas competências à 

esfera federal, como política macroeconômica, moeda e defesa. As demais competências 

variam de acordo com as características da federação. Também pode ocorrer a assimetria de 

atribuições de competências nos níveis estaduais, a despeito de geralmente elas serem limitadas, 

o que acaba se transformando em mais um desafio à gestão federativa. Ainda, quando tais 

desafios chegam a se transformar em disputas pela distribuição do poder, normalmente a 

decisão fica a cargo dos tribunais. 

Abrucio et al (2013) ratificam este entendimento quando dizem que 

 
[...] o Estado federal deriva da formação de uma nação em que a 
soberania é compartilhada entre o governo central e os subnacionais. Sua 
regra de ouro é a busca da compatibilização do autogoverno com a 
interdependência, por via primordialmente de um contrato (ou pacto) 
consubstanciado na Constituição, mas também por outros mecanismos 
institucionais. (ABRUCIO et al, 2013, p.14) 

 

Entretanto, os autores defendem que o funcionamento de uma federação depende não 

só de suas instituições básicas, mas sim da dinâmica das relações intergovernamentais que se 

baseiam tanto de mecanismos formais quanto da estratégia de atuação dos atores federativos. 
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Por isso, é importante compreender os fatores históricos que circundam os debates políticos em 

cada nação. 

Ao discorrer sobre a Constituição e sua importância para o federalismo, Zimmermann 

(2005) argumenta que, no sentido restrito, “costuma-se definir Constituição como o conjunto 

de normas jurídicas básicas, geralmente reunidas em uma única Lei Fundamental” 

(ZIMMERMANN, 2005, p 75), representando assim a expressão formal do pacto social. Serve 

para que os agentes governamentais possam agir conduzidos por um norte formalmente 

delimitado. Neste sentido, para o autor, a Constituição formal e o Federalismo se identificam, 

pois, são instrumentos que delimitam o poder do Estado. 

Para Linhares et al (2012), a organização federativa constitui um arranjo estatal peculiar 

que, em função da autonomia política, administrativa e financeira dos entes que a compõe, tem 

amplas consequências, tanto nos aspectos positivos quanto negativos. Isto se dá pela dinâmica 

da relação entre os diferentes atores e seus interesses que ocorrem em diversas arenas de 

atuação. Por isso, compreender os mecanismos que explicam os resultados de uma federação é 

uma tarefa complexa e para tanto é necessário o conhecimento das especificidades de cada 

federação.  

Devido à essa diversidade de cenários e personagens, o Federalismo se transforma em 

um vai e vem de interesses e proporciona ao mesmo tempo a unificação de um grande território 

e bem como a divisão do mesmo em unidades menores, existindo assim uma lógica 

contraditória nessa divisão de poderes. 

Para Corralo (2006) o princípio da democracia se afina com os princípios federativos, 

pois para ele o regime democrático é condição para o desenvolvimento de uma federação, tanto 

por meio da observância e respeito da diversidade na unidade quanto pela existência de espaços 

abertos e plurais de manifestação da cidadania.  

O respeito do Estado para com o seu povo também é uma premissa para a democracia, 

sendo necessária a devida representação de cada extrato da sociedade nas instâncias decisórias. 

Alinhado com este pensamento, Zimmermann (2005) também defende que em uma Federação 

é necessária a unidade na pluralidade, e ressalta que a representação de todas as partes da 

sociedade na federação é uma forma de defender os interesses diversos e legítimos dos seus 

cidadãos. Portanto, ser receptivo às diferenças inerentes da Federação é importante para o 

desenvolvimento da mesma. Assim, a unidade política deve ser atingida por meio da soma das 
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pluralidades, permitindo a cada unidade autônoma fazer aquilo que não fira a liberdade das 

demais.  

Anderson (2009) também defende que para se manter e desenvolver no longo prazo, as 

federações precisam buscar a unidade na diversidade, uma vez que manter a diversidade à parte 

corrói o sentimento de união. Ao abraçar a diversidade, o sentimento de pertencimento local 

entra em sintonia com o sentimento de pertencimento nacional, estimulando a criação de uma 

cultura política democrática de tolerância e diálogo. Entretanto, o autor alerta que a simples 

adoção do Federalismo não pode ser tomado como um fim para que a democracia seja exercida 

em um país. Assim, a despeito de ser um modelo de governo testado e aprovado, o federalismo 

por si só não garante mais democracia do que um estado unitário uma vez que ele não está 

imune a conflitos e deficiências de diversas fontes. Portanto, cabe aos seus partícipes a 

constante busca de aperfeiçoamento, para garantir sua sustentabilidade no longo prazo.  

Outra característica importante do Federalismo é a autonomia para os entes federados. 

Sobre este tema, Zimmermann (2005) argumenta a favor do princípio de subsidiariedade, que 

consiste em deixar à cargo de cada nível o que ele tem condições de realizar por si. Em outras 

palavras, os níveis superiores somente atuam quando o nível menor não conseguir atuar de 

forma eficiente.  

Cabe destacar o entendimento de Resende (2013) que defende que a autonomia dos 

entes subnacionais da Federação (Estado e, no caso do Brasil, o Município) não pode ser 

entendida como uma autonomia total, pois do contrário estes seriam estados soberanos menores 

e mais fracos. Assim, sob qualquer ponto de vista, o conceito de Federação preserva a noção de 

autonomia regional relacionada a alguns fatores e implica em um compromisso entre a força da 

nação maior e a autonomia das regiões menores. 

Para Teixeira (2007), no Federalismo as competências são atribuídas com base no 

princípio do benefício, pelo qual os serviços públicos devem ser prestados pelo ente que mais 

se aproxime da população beneficiada, de forma a se adequar às diferenças e preferências locais. 

Porém, este princípio pode também gerar problemas de capacidade, especialmente em 

municípios de pequeno porte, pois há serviços que exigem um nível de complexidade 

incompatível com a realidade do local. 

Em relação à questão das potenciais distorções de capacidade, Abrucio e Soares (2001) 

vão além, quando comentam que a montagem do Welfare States nos países federativos é mais 
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complexa, uma vez que depende de interesses diversos e envolve jogos de cooperação e 

competição, bem como decisões conjuntas de diferentes níveis de governo. Além disso, para 

Pierson (1995:451) apud Abrucio e Soares (2001), o federalismo enfrenta uma alta 

interdependência de iniciativas políticas, mas, frequentemente, as mesmas são pouco 

coordenadas. 

 
3.1.3 – TIPOS DE FEDERALISMO 

Conforme Abrucio e Soares (2001), o federalismo, em termos ideais, pode ser dividido 

em interestatal e intra-estatal. No primeiro deles, o objetivo é a clara definição de qual ente é 

responsável por determinada competência, tendo ênfase na separação entre os níveis de governo 

e, por consequência, na competição entre as unidades federadas. Já no federalismo intra-estatal, 

busca-se o compartilhamento de tarefas, de forma que as atividades de governo se misturam 

entre os entes federados, verificando-se a ênfase no entrelaçamento entre os níveis de governo 

e, por consequência, sendo mais voltado ao cooperativismo. Entretanto, é natural na realidade 

das nações federalistas uma confluência entre os dois tipos, fazendo-se necessário analisar as 

relações intergovernamentais para entender a dinâmica da coordenação e competição 

federativa. O modelo competitivo (interestatal) tem grande influência dos Estados Unidos, 

decorrentes dos efeitos da competitividade da globalização. Já o modelo cooperativo (intra-

estatal), tem suas principais representantes nas federações da Alemanha, Austrália e Canadá. 

Esta tipologia dupla é ratificada por Anderson (2009), que diz que há dois modos 

distintos de se distribuir o poder nas federações: o dual e o integrado, sendo que no dual 

(interestatal) há atribuição distinta para cada ordem de governo que, então, administra seus 

programas e presta seus serviços. No modelo integrado (intra-estatal), as competências são 

partilhadas, cabendo às unidades constitutivas a administração e execução de programas 

definidos em nível central, sendo comum as federações apresentarem características de ambos 

os modelos. 

O maior peso de cada um desses modelos no cenário político foi mudando de lado com 

o passar do tempo. Conforme Zimmermann (2005), a forma tradicional de federalismo é a dual, 

tendo nos Estados Unidos o exemplo principal. Com o passar dos tempos e com o crescimento 

do Estado do bem-estar social, o modelo cooperativo (ou integrado) foi ganhando força, uma 

vez que o primeiro tem como característica a promoção da competição enquanto o segundo, 



26 
 

como o próprio nome diz, busca uma atuação cooperativa e coordenada, passando a dominar 

os novos Estados federalistas criados após a grave crise econômica de 1929.  

Porém, qualquer Estado federalista deve procurar buscar os benefícios dos dois 

modelos, aproveitando as oportunidades que a pluralidade da Federação oferece. Como bem 

ponderado por Abrucio et al (2013), ambos os modelos apresentam características desejáveis 

para uma federação. Porém, o que se percebe na realidade das federações é que elas precisam 

mais de cooperação e coordenação do que normalmente têm, uma vez que muitos serviços 

públicos dependem de mais de um nível de governo para que sejam colocados em 

funcionamento. 

Segundo Abrucio e Soares (2001), já que ambos os modelos apresentam tanto méritos 

quanto problemas, não há que se colocar os mesmos em campos opostos, mas sim buscar um 

equilíbrio entre ambos que permita dirimir os problemas e estimular os méritos de cada um dos 

modelos. Para isso, defendem que a constituição de redes federativas que reforcem os laços de 

parceria sem a perda do pluralismo e da autonomia, característicos do federalismo, são fatores 

importantes para este equilíbrio. 

Ao discorrer sobre a questão de cooperação versus competição, Resende (2013) 

argumenta que o modelo competitivo tem perdido espaço inclusive nos Estados Unidos, pais 

que deu origem a este modelo. Isto se deve ao crescimento da complexidade das relações entre 

as diferentes esferas de governo, fruto das exigências do Estado moderno. Entretanto, a atuação 

coordenada que se espera do federalismo cooperativo trouxe novos desafios para a efetiva 

realização das políticas públicas, uma vez que potencialmente geram conflitos verticais em 

torno da apropriação dos recursos, controle sob a gestão dos serviços, prioridades de gastos 

entre outros. 

Após a apresentação do Federalismo e de suas particularidades, o estudo do federalismo 

brasileiro é importante para que o contexto onde os Consórcios se inserem seja melhor 

entendido.  

 

3.2 – FEDERALISMO NO BRASIL 

O Brasil adota o Federalismo como seu sistema de Governo. Entretanto, como a 

federação é resultado de diversos fatores, como a relação entre as instituições, entre os 
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representantes políticos e também reflete as influências históricas do país que o adota, o fato é 

que não há sistema federalista idêntico a outro. Por este motivo, mesmo sendo considerável o 

estudo do Federalismo em sentido amplo, a análise da Federação brasileira se faz importante 

para permitir a análise dos CPI aqui existentes e da realidade na qual se inserem, uma vez que 

a herança do federalismo brasileiro influencia diretamente no modo como se dá a relação entre 

os entes subnacionais e também entre os entes participantes dos Consórcios.  

Vale lembrar que, conforme Zimmermann (2005), o surgimento da Federação brasileira 

se deu por meio da segregação. Assim, as consequências desse processo permeiam até hoje as 

relações intergovernamentais no Brasil.  

 
3.2.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO 

Para Keinert, Meneguzzo e Rosa (2006), o fortalecimento dos entes subnacionais, em 

especial dos municípios, foi uma mudança importante proporcionada pela CF de 1988, 

atribuindo-lhes maiores atribuições e competências, tanto no âmbito político quanto 

administrativo. 

O Federalismo, segundo Zimmermann (2005), é o modelo mais adequado para um país 

vasto como o Brasil, com suas desigualdades tanto econômicas quanto culturais e territoriais. 

Porém, mesmo tendo sido formalizado no final do século XIX, após uma desgastada forma de 

Estado unitário, o federalismo brasileiro ainda é tomado por interesses oligárquicos e 

autoritários, pois, segundo o autor,  

 
[...] é deveras desalentador que a qualidade técnico-jurídica da primeira 
Constituição Republicana tenha sido sucumbido ao que nós apenas 
chamaríamos de fatores reais de poder, de uma sociedade dominada pelo 
espírito oligárquico e clientelista. [...] A Carta de 1891 foi, por isso, 
literalmente assolada pela nossa fortíssima e mais eficaz constituição 
sociológica (ZIMMERMANN, 2005, p. 303). 

 

O autor, ao discorrer sobre o federalismo no Brasil, defende que mesmo que a nossa 

primeira Constituição Federal (1891) não tenha estruturado o nosso federalismo como 

cooperativo, é fato que “sempre estivemos alicerçados sob as tendências do federalismo 

cooperativo, sejam elas de característica democrática ou de forma mais visivelmente 

autoritária” (ZIMMERMANN, 2005, p. 61). Com isso, os estados acabam se transformando em 
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cópias à imagem e semelhança da União até nos pequenos detalhes, o que não permite 

considerarmos esta estrutura uma verdadeira federação. 

Para Alves (2006), o federalismo brasileiro foi se construindo por meio de relações de 

poder que foram se sobrepondo de forma instável. Desse modo, o poder local aumenta e diminui 

ao sabor das contingências impostas por essa sobreposição de poder. Assim, o interesse local, 

apesar de estar presente nesses altos e baixos, só passou a ter representatividade com a CF de 

1988.  

Segundo Linhares et al (2012), o federalismo brasileiro é repleto de tensões, conflitos, 

avanços e retrocessos entre os modelos de Estado centralizador e descentralizado ao longo de 

sua história. Para os autores, mesmo hoje, com a descentralização promovida pela Constituição 

de 1988, estes conflitos ainda persistem em níveis consideráveis, a despeito dos inegáveis 

avanços das últimas décadas. Entretanto, estes conflitos precisam ser encarados pois a 

estruturação de um federalismo equilibrado, importante para qualquer país, é fundamental para 

o Brasil, por conta da grave desigualdade social e regional aqui existente. 

Vão além Abrucio e Soares (2001), quando argumentam que o modelo federativo no 

Brasil, foi visto como algo que, por si só, resolveria os problemas intergovernamentais no país, 

sobretudo com a autonomia do poder local instituída pela Constituição Federal de 1988. Ocorre 

que, com o passar do tempo, constatou-se que a descentralização também trouxe diversos 

problemas institucionais, especialmente em uma federação tão desigual e inexperiente como o 

Brasil. Reconhecem os autores que o balanço geral é que houve diversos avanços democráticos 

e até mesmo uma racionalização das políticas públicas. Entretanto, como a implementação do 

modelo de federalismo foi efetuada no Brasil com pouco planejamento e coordenação, diversos 

problemas ainda persistem e muitas vezes se repetem em diversas proporções. 

Neste sentido, para Zimmermann (2005), nossa atual Constituição faz com que nosso 

país ainda pareça mais com um Estado unitário do que com uma federação, dado o tamanho do 

Governo Federal sobre os demais. Portanto, se preserva o federalismo, nossa Constituição 

imprime uma forte centralização uma vez que é imposto aos estados membros a reprodução das 

regras federais em diversos aspectos. Por outro lado, o autor entende que o sistema federativo 

que o Brasil constituiu, com a inclusão dos municípios como entes federados, não é de todo 

ruim, uma vez que a instituição política municipal é a que melhor transmite o sentimento de 

cidadania e liberdade. 
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Também é apontado por Losada (2012) que a nossa Federação com três entes, com o 

reconhecimento do Município como ente federado, é uma inovação no direito internacional, 

uma vez que a regra geral as Federações se organizam pela articulação entre o governo central 

e as unidades intermediárias. Inclusive, este sistema trouxe inovações do âmbito municipal na 

implementação de políticas públicas que passaram a ser acionados também no âmbito federal. 

Entretanto, para Linhares et al (2012), a grande maioria dos municípios na década de 

1990 se encontrava em uma situação de limitada capacidade para atender plenamente as funções 

a eles atribuídas pela CF de 1988, na qual os municípios assumiram tarefas jamais conferidas a 

entes locais, sem contar com a retaguarda administrativa e técnica necessária para desempenhar 

tais funções. Por outro lado, há no Brasil um conjunto superposto de arenas de negociação, 

resultante das diretrizes estabelecidas pela Constituição de 1988, tanto horizontal quanto 

verticalmente, fazendo com que o desenho institucional se encontre em constantes 

transformação, impulsionada por interesses competitivos ou cooperativos. Com isso, o trinômio 

coordenação, cooperação e integração nem sempre foram harmônicos no federalismo brasileiro, 

verificando-se inclusive um federalismo predatório em alguns momentos. 

Ainda, segundo Abrucio et al (2013), a organização territorial do poder se tornou mais 

importante e complexa, tanto pelo crescimento quanto pela descentralização das funções 

públicas bem como de suas decisões. O efeito disso é que a instituição de arenas de discussão 

e deliberação intergovernamentais são necessárias. Assim, para uma federação funcionar, como 

o Brasil, ela depende não só de suas instituições, mas também da dinâmica de suas relações 

intergovernamentais. 

 
3.2.2 – DESAFIOS DO FEDERALISMO NO BRASIL 

Para Abrucio e Soares (2001), a simples instituição da descentralização, pensada como 

o contrário da centralização, não resolverá os problemas políticos e administrativos do Brasil. 

A municipalização das políticas reforçou uma visão incongruente com a realidade do País pois, 

a despeito do ganho que esse movimento gerou, como a possibilidade de se implementar 

inovações advindas da experiência local e a redução de custo logístico de se administrar de 

forma centralizada, entre outros, a grande desigualdade presente na federação brasileira fez com 

que muitos municípios não conseguissem realizar as tarefas a eles delegadas. Para os autores, 

a expressão cunhada pelo ex-prefeito Celso Daniel, “municipalismo autárquico”, ilustra bem a 

ideologia que foi formada, acreditando-se que, por estar mais próxima dos cidadãos, a 
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administração municipal seria a solução de todos os dilemas públicos locais. Por fim, a 

implementação do modelo de federalismo sem o devido planejamento e coordenação trouxe um 

aumento da competição entre os entes federados, chegando a ser até mesmo predatória em 

alguns casos. Por outro lado, foram incipientes os instrumentos de cooperação e coordenação 

que, em sua maioria, se tornaram ineficientes. 

Para Silva (2006),  

Numa federação desigual como a brasileira, é necessário buscar um 
maior equilíbrio entre autonomia e cooperação. A questão é como esse 
federalismo cooperativo pode ser implantado, haja vista as manifestações 
recorrentes de antagonismo e ausência de estímulos à cooperação 
(SILVA, 2006, p.111). 

 

Em resposta, o próprio autor propõe que o modelo que tem se manifestado atualmente 

por meio da simples isenção fiscal ceda espaço para políticas ativas de atração de investimento 

em atividades econômicas modernas, por meio da melhoria de infraestrutura e serviços urbanos, 

inclusive por meio de cooperação intergovernamental. 

Conforme Zimmermann (2005), mesmo com o reconhecimento dos municípios por 

meio da Constituição de 1988 e o consequente aumento da sua participação na receita tributária, 

esta divisão ainda destina pequena parcela à esfera local. Ainda, como a maioria dos municípios 

é de pequeno porte, estes não têm a capacidade nem os recursos necessários para exercer 

efetivamente suas funções. Assim, o autor entende que a descentralização financeira ainda 

apresenta lacunas no Brasil, dada a excessiva atribuição do nível federal em relação aos demais. 

Por outro lado, também alega que existem lacunas na descentralização política devido ao 

excesso de poder no nível central, levantando dúvidas sobre o efetivo federalismo no Brasil. 

Os mesmos desafios são apontados por Laczynski e Abrucio (2013), quando 

argumentam que a municipalização apresentou pontos positivos e negativos no Brasil. Se por 

um lado os municípios apresentaram inovações na implementação de políticas públicas, por 

outro, a autonomia concedida aos mesmos intensificou as suas dificuldades financeiras, 

administrativas e políticas. 

Como podemos verificar, a discussão do papel dos estados e municípios no federalismo 

exibe uma série de dilemas. Para Keinert, Meneguzzo e Rosa (2006), uma vez que, se por um 

lado a autonomia é considerada importante, há que se verificar a capacidade dos municípios de 



31 
 

prestar os serviços adequadamente, necessitando ainda de um estado atuante que consiga 

coordenar os serviços sob uma perspectiva regional. E estes dilemas se apresentam tanto para 

os grandes municípios, pela complexidade que apresentam, como para os pequenos, devido a 

problemas de escala e também de capacidade de ação.  

Fonseca (2013) vai além quando diz que a explosão de Municípios após a Constituição 

de 1988 contribuiu para tornar a aplicação da institucionalidade federativa extremamente 

difícil, por diversos tipos de obstáculos, mesmo com os avanços existentes que, para o autor, 

ainda estão num ritmo aquém do esperado. 

Também dificulta a cooperação a chamada guerra-fiscal que, assim como no nível 

estadual, ocorre no nível municipal e diminui a possibilidade de relacionamento cooperativo 

entre os municípios (ABRUCIO e SOARES, 2001). Com isso, eles se consideram adversários 

na busca por investimento, quando não como inimigos. Neste sentido, os autores defendem que 

ao invés de se enfrentar em uma briga desenfreada, os municípios, especialmente os de áreas 

metropolitanas, precisam atuar de forma que busca pelos investimentos seja coordenada, 

inclusive com esferas estaduais e federal, o que só pode ser alcançado por meio de redes 

federativas bem estruturadas. 

Trevas (2013) também entende que os desafios do nosso federalismo são complexos e 

apontam para diversas áreas como a efetiva distribuição de renda, diminuição das 

desigualdades, manutenção de crescimento sustentável da economia, realização de 

investimento público para a infraestrutura do país, entre outros. Assim, esta realidade requer 

um federalismo cooperativo para que o resultado seja virtuoso e efetivo. 

A cooperação entre governos locais pode ser um fator que contribui para reduzir 

desigualdades e melhorar a eficiência econômica. Portanto, é importante identificar as 

condições para que exista a cooperação entre estas esferas com certo nível de coordenação, 

podendo ser por meio de acordos formais ou informais. Entretanto, conforme Garson (2009), o 

processo de descentralização brasileiro não foi acompanhado de instituições que estimulem a 

cooperação, resultando em uma estrutura institucional inadequada para lidar com a 

desigualdade regional. 

Ainda, para Abrucio et al (2013), o aprendizado institucional é um dos caminhos para 

que a resolução dos problemas de coordenação intergovernamental ocorra, especialmente em 

países com grandes disparidades regionais, como é o caso do Brasil. A descentralização ocorrida 
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no Brasil provocou resultados inegavelmente favoráveis, entretanto, isso não significa que a 

descentralização é imune a problemas. 

Por outro lado, Losada (2012) ressalta que as desigualdades sociais e econômicas 

presentes no Brasil faz com que a definição vertical rígida de competências entre as esferas de 

governo tencione as relações intergovernamentais. Assim, na busca de caminhos para a 

Federação brasileira, a autora entende ser necessário uma nova cultura política de pactuação e 

negociação, que promova o diálogo intergovernamental com foco em uma agenda 

compartilhada e a instituição de instrumentos de cooperação intergovernamental. Ainda, como 

os desafios e demandas cada dia mais transcendem o território local, para a autora, a instituição 

de consórcios públicos é um potente instrumento que perpassa os caminhos sugeridos com 

vistas à resolução conjunta de problemas compartilhados. 

Assim, neste contexto de diversidade política, econômica e social presente no 

Federalismo brasileiro, os Consórcios se apresentam como uma alternativa prática para a gestão 

compartilhada de ações governamentais. Este tipo de arranjo, ainda recente na história 

brasileira, é um mecanismo que vem ao encontro de diversos anseios da sociedade, sejam eles 

em relação à economia de recursos públicos ou a prestação de serviços com qualidade. 

Entretanto, os desafios gerados pelo nosso Federalismo se apresentam também para os 

Consórcios, e deles não se pode fugir. Pelo contrário, somente com a ampliação do diálogo e 

pelo enfrentamento dos problemas é que se sedimentará uma federação que consiga responder 

positivamente aos anseios da sociedade. Assim, o aprimoramento deste mecanismo amplia as 

possibilidades de fazer frente a esses desafios de maneira mais efetiva. 

 

3.3 MUNICIPALIZAÇÃO 

Além do estudo do Federalismo no sentido amplo e das particularidades do Federalismo 

Brasileiro, outro fator necessário à compreensão do contexto onde os Consórcios atuam é o 

estudo da municipalização no Brasil. Com a Constituição Federal de 1988, que fortaleceu a 

figura do Município na Federação brasileira, estes deixam de ser entes tutelados pelos Estados 

e passam a figurar como ente federativo, passando a ser responsáveis por um grande leque de 

atividades de governo. Para Araújo e Robert (2013), a carta magna representou a vitória da 

coalização pró-município, consagrando a autonomia municipal. 
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Aliado à essa nova realidade, o número de municípios existentes no Brasil cresceu 

consideravelmente após a promulgação da CF88. A tabela 01 abaixo mostra o número de 

municípios existentes até 1988 e os constituídos após este ano. 

 

Tabela 1 - Quantidade de Municípios até 
1988 e criados após 1988 - 2015 

 Número de Municípios até 1988 4200 

 Criados entre 1999 e 2015 1370 

 Total em 2015 5570 

Fonte: IBGE  
Adaptado pelo Autor 
  

Assim, para efeitos do presente trabalho, o termo Municipalização será conceituado 

como o ato de municipalizar, ou seja, passar para a administração municipal a responsabilidade 

sobre os serviços públicos (FERREIRA, 2004, p. 1374). 

Além da explosão do número de municípios pelo pais afora, a relevância dos mesmos 

na conjuntura nacional foi se transformando ao longo do tempo. Para Miranda (2014), a 

importância dos Estados-Nação foi decrescendo, em especial nas décadas de 80 e 90, ganhando 

força as arenas transnacionais, por meio, por exemplo, da formação de blocos econômicos, fruto 

da crescente globalização dos mercados, que levou ao fortalecimento da implementação de 

políticas supranacionais. Por outro lado, este movimento também abriu portas para o 

fortalecimento das esferas subnacionais e locais mundo afora, em especial nos países em 

desenvolvimento com maior tendência à descentralização.  

Entretanto, ao analisar o Município brasileiro neste contexto, o autor resgata com muita 

propriedade a histórica dependência dos mesmos em relação aos Estados e à União. Esse legado 

de baixa autonomia fez com que a mudança no jogo de forças proporcionada tanto pelo novo 

cenário globalizado como pela atribuição do Município como ente federado pela Constituição 

de 1988 não fortalecesse os municípios como se esperava, resultado também da assimetria 

econômica e social entre os entes municipais brasileiros.  

A despeito disso, o fato é que a autonomia consagrada pela CF88 trouxe também aos 

municípios uma carga grande de atividades, para as quais muitos deles, senão a maioria, não 

estava preparado. Assim, cabe destacar o pensamento de Corralo (2006), que defende que a 

atribuição de competências aos municípios deve estar acompanhada pela descentralização de 
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recursos. Para o autor, o ente local está mais apto a atuar de forma eficiente e percebe melhor a 

diversidade das preferências locais, entretanto, a existência de recursos para tanto é fundamental 

pois isto é o que permite a efetiva autonomia dos entes subnacionais. 

Para Silva (2006), a municipalização apresenta a característica vantajosa de o poder 

estar próximo do cidadão, conseguindo, assim, entender melhor suas preferências. Esta 

característica é conhecida como o princípio da subsidiariedade, no qual caberia aos poderes das 

esferas maiores a atuação apenas nas funções nas quais o poder local não conseguisse atuar de 

forma efetiva.  

Entretanto, para Cardoso (2010), a inserção do Município como ente federativo 

representou mais um ato idealista que interpretou o federalismo como uma forma de autonomia 

municipal do que o resultado de discussões sobre o papel deste ente na federação. Assim, 

acabou por incrementar os conflitos federativos por não levar em consideração os impactos 

políticos e financeiros desse empoderamento. Ainda, ao analisar o sistema educacional 

brasileiro, a autora argumenta que o tema sobre a municipalização dessa política pública foi 

controverso entre educadores e entidades especializadas no assunto, devido às questões técnicas 

de capacidade, competência e desigualdades entre as regiões, estados e municípios. 

Neste contexto, como sugerem Pinto e Rodrigues (2010), a observação das reais 

finalidades do Estado é fundamental para a compreensão da dinâmica do seu federalismo fiscal. 

Assim, independentemente da discussão sobre a efetividade de as políticas públicas serem 

municipalizadas ou não, tema que não é objeto do presente estudo, o importante na relação entre 

a União e seus entes subnacionais é que a estrutura fiscal da federação esteja alinhada com as 

reais atribuições de cada esfera.  

Portanto, a atribuição de responsabilidades aos Municípios deve ser acompanhada de 

uma descentralização financeira correspondente, de forma a possibilitar a atuação adequada 

frente à política pública local. Nesse sentido Zimmermann (2005) argumenta que, para que se 

perceba o federalismo como reconhecida ferramenta democrática, a descentralização deve ser 

efetuada por completo, ou seja, financeira, administrativa e política, pois a descentralização 

democrática é aquela em que o povo esteja o mais próximo possível do poder político. Por isso, 

a União deve manter o foco nos assuntos de interesse nacional e deixando os demais à cargo 

dos Estados e Município que, pela maior proximidade da realidade local, podem cumprir com 

maior eficiência estas tarefas. Por conseguinte, o controle social sobre as ações do governo 
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acaba se tornando mais eficiente, uma vez que o cidadão tem uma visão mais clara de quem ele 

deve buscar e cobrar. Ressalta ainda que é contraproducente que os estados membros não 

disponham dos recursos necessários para a consecução dos seus objetivos. 

Por outro lado, para que se efetive a autonomia dos municípios, além da capacidade 

financeira de fazer frente aos serviços públicos sob sua responsabilidade, há que se desenvolver 

a capacidade técnica e institucional para que os serviços sejam bem planejados e executados 

nessa esfera. Ocorre que, no entendimento de Araújo e Robert (2013), aí reside um dos 

principais problemas enfrentados pela federação brasileira, uma vez que grande parte deles é 

de municípios pequenos, com pequena geração de caixa próprio e menor ainda capacidade 

técnica de ação.  

Ao discorrer sobre a capacidade de ação dos municípios e ações do governo federal para 

estimular tal capacidade, Grin (2014), que resume de forma concisa o histórico das ações 

federais sobre o tema desde a década de 1930, apresenta diversos esforços que foram efetuados 

neste sentido. Entretanto, para o autor, alguns deles seguiram a lógica intervencionista do poder 

central e até mesmo serviam como mecanismos de controle político e administrativo. Por outro 

lado, em sentido inverso, houve movimentos de setores municipalistas que não apoiavam as 

ações do governo federal, temendo seu uso político.  

Assim, o autor discorre que o tema da capacidade administrativa e institucional dos 

municípios voltou à agenda federal a partir do final da década de 1990, com a criação do 

Programa de Modernização da Administração Tributária, PMAT. Entretanto, mesmo após a 

implementação deste programa, o que se percebe é a baixa adesão ao mesmo, em especial dos 

pequenos municípios. Isto é reflexo do trâmite burocrático que se implementou para acesso aos 

recursos, como a submissão à duas casas legislativas (a local para aprovar a lei e o Senado para 

aprovar a operação de crédito), a necessidade de oferta de garantias (como o Fundo de 

Participação dos Municípios), sem contar com o prazo de análise que muitas vezes chega a 

demorar mais de um ano. Condições e resultados análogos são apresentados pelo autor quando 

discorre sobre outro programa de apoios aos municípios, o Programa Nacional de Apoio à 

Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAMF). Ao apontar as causas da 

baixa adesão dos municípios, o autor informa que a principal é baixa capacidade técnica dos 

municípios para preparar as propostas devido ao baixo nível de maturidade gerencial que eles 

apresentam. Assim, o que deveria ser suprido pelos recursos em questão, é a causa pelo qual o 

programa não apresenta resultados efetivos. 
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 Quando voltamos à questão da autonomia financeira dos municípios, segundo Araújo e 

Robert (2013), um dos meios de se diminuir essa lacuna é por meio da redistribuição da 

arrecadação federal o que foi uma das características da CF88. Entretanto, no longo prazo, 

depender tão somente de transferências governamentais acaba por dirimir a capacidade de 

manter as funções institucionais do município. 

Além desse problema no longo prazo, também é complexo identificar uma forma ideal 

de descentralização, especialmente a financeira. Neste sentido, Anderson (2009) defende a 

necessidade de uma clara definição sobre a geração, partilha e desembolso dos recursos para a 

efetiva funcionalidade da federação, uma vez que permite a responsabilização correta a cada 

nível de governo, sob pena de o poder central a exercer controle sobre os governos regionais e 

locais. Outro fator preponderante é a correta distribuição desses recursos, com vistas à 

equalização de receitas e diminuição do desequilíbrio fiscal que normalmente ocorre em uma 

federação, especialmente naquelas em que as desigualdades são, por natureza, maiores. Soma-

se a esse desafio a própria capacidade dos entes subnacionais de geração de caixa próprio, seja 

pela restrição constitucional ou pelas características econômicas daquele local. 

Porém, como não há receita pronta para de definir o nível ideal de descentralização que 

permita a autonomia dos governos locais sem prejudicar a eficiência das ações, a 

descentralização precisa levar em consideração a capacidade de gestão e de tributação do ente 

local, prezando também pela maior responsabilidade fiscal do governo e pela possibilidade de 

controles efetivos. Por outro lado, é importante o fornecimento de serviços públicos adequados 

às reais necessidades dos cidadãos, sob pena de grande desperdício de recursos. 

Ainda, em especial no Brasil, onde existem três níveis de governo, além da 

descentralização financeira e baixa capacidade técnica e institucional dos municípios, em 

especial os menores, outro desafio que se apresenta é a gestão das relações intergovernamentais 

que ocorrem. Para Anderson (2009), o elevado número de relações possíveis exige a 

implementação de instrumentos formais e até mesmo constitucionais de coordenação e 

cooperação, não deixando de considerar a existência e a importância das relações informais 

entre os chefes de poder para a governabilidade, em especial no nível vertical, mas também no 

nível horizontal. 

Por fim, outro fator importante e sempre existente nas Federações é a questão das 

desigualdades econômicas e sociais entre os entes, e o seu tratamento é fundamental para a 
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sustentabilidade das mesmas. Nesse sentido, Zimmermann (2005) defende que o 

balanceamento das diferenças que naturalmente existem nesses espaços, sejam elas 

socioeconômicas ou territoriais, é condição para o bom funcionamento das Federações. 

Portanto, a busca de uma eficaz fórmula jurídica de equalização dessas diferenças é necessária. 

Porém, não se pode deixar de responsabilizar os estados membros beneficiados com essa 

equalização, de forma a respeitar a autonomia conferida pela Constituição e estimular as ações 

que estão ao alcance desses Estados em busca da melhoria. 

Para Garson (2009), num país federativo, a coordenação entre unidades governamentais 

deve incluir os demais entes da federação. Assim, o governo central e os estaduais tem 

importante papel indutor através de incentivos seletivos positivos ou até mesmo pela coerção. 

Para Abrucio e Soares (2001), o debate entre centralização ou descentralização está 

ultrapassado, devendo-se buscar movimentos em ambas as direções, pois há funções que 

necessitam de descentralização enquanto outras precisam ter responsabilidades centralizadas. 

Assim, o importante não é optar entre a centralização ou a descentralização, mas sim, identificar 

na complexidade da política pública para qual direção a mesma deve seguir. Para isso, o foco 

deve ser na ação coordenada e nas relações intergovernamentais. 

Entretanto segundo Machado e Costa Andrade (2014), ainda tem sido pouca a atenção 

dada aos temas que afetam as relações intergovernamentais. Como exemplo desses temas, 

temos os problemas de agência; cooperação e conflitos distributivos; responsabilização nas 

parcerias cooperativas (Levaggi (2002), Oates (2005); Scharpf (1997); Loffler (2000) apud 

MACHADO e COSTA ANDRADE, 2014). 

Neste contexto é que estão inseridos os Consórcios Públicos Intermunicipais, que atuam 

de forma horizontal e que enfrentam no seu dia-a-dia tanto os desafios do federalismo quanto 

os da municipalização. Por isso, segundo Alves (2006), para que seja compreendido o modelo 

de gestão associada por meio de Consórcio Público no Brasil, há que se considerar o percurso 

do federalismo brasileiro. Para ele, a centralização que perdurou por longo período no poder 

político, prejudicou bastante as iniciativas político-administrativas na esfera local do Brasil. 

Assim, mesmo com o reconhecimento na Constituição Federal da existência de matérias de 

interesse local e de que os Municípios têm poder para legislar sobre essas matérias, o legado da 

tradição centralizadora comprometeu a capacidade dos mesmos de, efetivamente, exercer a 

autonomia idealizada.   
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4 – CONSÓRCIO PÚBLICO 

Como relatado na seção anterior, as relações entre os entes de uma Federação são 

repletas de alternâncias e sua qualidade varia de acordo com as dinâmicas que, muitas vezes, 

não são totalmente controláveis pelos intervenientes diretos. Ainda, a variação entre a 

centralização e a descentralização dos entes subnacionais, seja ela política, administrativa ou 

financeira, também reflete na qualidade do relacionamento entre os entes, em especial em uma 

Federação tríade como a brasileira. É nesse contexto que os Consórcios Intermunicipais se 

localizam, uma vez que atuam em esferas que extrapolam os limites territoriais dos Municípios 

que os formam e, por outro lado, não alcançam os limites dos Estados. 

A implementação do modelo de descentralização a partir de 1988 no Brasil, visto como 

uma solução para todos os males do regime anterior, não foi acompanhada do devido 

planejamento e coordenação das ações governamentais. Assim, para Alves (2006), o Consórcio 

Público tem a difícil missão de atender as necessidades deixadas por essas lacunas de 

coordenação para que os municípios superem tais barreiras. Desse modo, o objetivo maior da 

Lei dos Consórcios é incrementar as iniciativas de gestão associada de serviços públicos por 

entes relacionados de forma horizontal, representando o reconhecimento de que a 

implementação de mecanismos de cooperativos é fundamental para fazer frente aos problemas 

gerados pala crescente conurbação que acontece em vários territórios pelo Brasil afora. A 

promulgação da lei abre novo caminho para o associativismo federativo no Brasil, porém, ainda 

há um longo caminho a ser percorrido para que se aperfeiçoem estes instrumentos de gestão 

associada e gestão metropolitana no Brasil.  

Mais do que instrumento de gestão, a Lei dos Consórcios surge como um paradigma do 

direito público que proporciona uma discussão sobre os rumos do federalismo brasileiro, pois 

este ainda é incapaz de oferecer respostas adequadas às realidades das cidades brasileiras, sejam 

elas localizadas em regiões metropolitanas ou distantes dos grandes centros, pois cada uma 

delas tem dificuldades específicas. 

Para Teixeira (2007), em seu estudo sobre os Consórcios Intermunicipais de Saúde, a 

transferência de responsabilidades da União para os Estados e, especialmente para os 

Municípios, tem se deparado com dificuldades que decorrem tanto de deficiências 

organizacionais e financeiras quanto de ineficiências por problemas de escala e escopo, pela 

excessiva fragmentação dos serviços. Para a autora, é fato que os municípios foram os entes 
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que mais se beneficiaram com a descentralização proporcionada pela CF de 1988. Porém, esta 

descentralização também trouxe desafios financeiros de grande impacto para os gestores 

municipais. 

Ao discorrer sobre as formas de cooperação para enfrentar tais desafios, Abrucio et al 

(2013, p.33) ressaltam que “em uma federação, as ações articuladas envolvendo algum grau de 

cooperação entre as unidades constituintes podem ocorrer tanto nas relações verticais quanto 

nas horizontais”. Para os autores, o consorciamento, que é uma das formas de ação articulada, 

tem se elevado nos últimos anos, sendo que foi amplamente difundido na área de saúde. 

A formação dos Consórcios acaba por gerar um maior debate entre os diversos 

intervenientes que são atingidos por um determinado problema, fazendo com que os mesmos 

sejam também os atores responsáveis pela solução conjunta do dilema em questão. A 

exploração de diversos pontos de vista e do contraditório permite uma visão sistêmica sobre o 

tema, cujas consequências normalmente ultrapassam o território de um único ente federado. 

Assim, além do benefício direto da busca da solução de forma integrada, os Consórcios acabam 

por trazer benefícios indiretos como o fortalecimento do Federalismo, fruto do debate sadio que 

se constrói entre os entes consorciados. 

Dada a identificação de problemas diversos no nível municipal que exigem soluções que 

ultrapassam a capacidade de ação do poder local, seja em termos financeiros, estrutural ou de 

recursos humanos, para Abrucio e Soares (2001), a figura do Consórcio surge como instrumento 

de realização de atividades de interesse comum. Ainda, levando-se em conta o princípio de 

economicidade, mesmo com a capacidade de prestar o serviço de forma isolada, pode ser 

vantajoso buscar parceria com outros municípios, gastando-se menos recursos e obtendo-se os 

mesmos resultados. O contrário também pode ocorrer, ou seja, aumentar a qualidade dos 

serviços prestados mantendo-se os gastos que seriam incorridos de forma isolada. Assim, 

defendem os autores que os consórcios se configuram tanto como instrumento político quanto 

administrativo. 

Alinhados com este entendimento estão Best e Pires (2013), quando argumentam que 

“o consórcio é um mecanismo institucional relativamente simples, eficaz e democrático de 

colaboração intergovernamental” (BEST e PIRES, 2013, p.127). Para Klink (2008) apud Best 

e Pires (2013), o consórcio consolida a “busca pragmática por um grau maior de coordenação 

na provisão de diversos serviços” (BEST e PIRES, 2013, p.127). 
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Para Silva (2006), é um desafio para os governos prover respostas às crescentes 

demandas dos cidadãos, fruto tanto da maior expectativa de vida quanto da conscientização que 

eleva o nível das exigências, sem elevar a já considerável carga tributária. Para fazer frente a 

esse desafio, o autor aborda que a descentralização é um caminho, fazendo com que o governo 

local seja o maior responsável pelos gastos gerais dos governos. Neste sentido, defende que os 

CPIs podem ser uma alternativa interessante, já que os mesmos podem ser estruturados tanto 

para ações de pequeno porte quanto programas de longo prazo, uma vez que os ganhos de escala 

desta estrutura são consideráveis, especialmente na diluição de custos fixos em longo prazo, 

mantendo-se a decisão e a execução no nível local. 

Exemplos dessas alternativas com visão de longo prazo estão nos marcos legais do 

Saneamento (Lei 11.455/2007), Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), Mobilidade (Lei 

12.587/2012), e mais recentemente o Estatuto das Metrópoles (Lei 13.089/2015), todos 

lançados após a Lei 11.107/2005, que estimulam o consorciamento entre entes federados para 

fazer frente aos desafios destas áreas. 

Ainda sobre o benefício do ganho de escala, Miotta e Costa (2013) apontam estudo 

efetuado pelo Ministério do Meio Ambiente sobre os custos de elaboração de planos de gestão 

de resíduos sólidos para os mais de cinco mil municípios que dá a dimensão dessa economia. 

Neste estudo, estima-se que o custo total cairia de mais de R$1 bilhão, quando efetuados 

individualmente, para aproximadamente R$200 milhões, caso fossem realizados cerca de 340 

planos de forma integrada entre os municípios. 

Laczynski (2012) apud Laczynski e Abrucio (2013) também argumenta em favor dos 

consórcios como um caminho para a ampliação dos serviços públicos e para o desenvolvimento 

regional, destacando que existem experiências já consolidadas que demonstram que os 

consórcios podem trabalhar de forma a diminuir a desigualdade. 

Entretanto, ainda que os avanços proporcionados pela Lei dos Consórcios Públicos 

sejam animadores, os desafios da articulação federativa ainda persistem. Não podemos cair na 

tentação de acreditar que os Consórcios são a solução para todos os problemas que os entes 

públicos enfrentam. As dificuldades encontradas pelos entes federativos são transportadas para 

os Consórcios, como a baixa qualificação dos servidores públicos, conflitos de agenda entre as 

áreas, lacunas de planejamento, entraves burocráticos e recursos finitos e mal aplicados, entre 
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outros. Em um Consórcio, a estes problemas se somam os desafios dos territórios unificados, 

em especial as disputas político-partidárias entre os representantes dos Municípios.  

Bugarim (2007) apud Teixeira (2007, p.12) confirma este entendimento, quando destaca 

que há instabilidade nas atuais parcerias intergovernamentais no Brasil, e que isso é fruto de 

estruturas organizacionais mal desenhadas. Assim, o estudo dos Consórcios se configura como 

uma importante preocupação do momento na área de políticas públicas, especialmente 

relacionada à eficiente alocação do gasto público.  

Conforme relata Teixeira (2007), pode haver situações em que, mesmo com resultados 

positivos, os municípios decidam abandonar as parcerias, indo de encontro aos termos 

contratuais do consórcio. Ainda, outros riscos descritos pela autora, como interesses político-

eleitorais, econômicos e até mesmo a heterogeneidade entre os municípios, são potenciais 

corrosivos para a manutenção dos consórcios. Assim, a manutenção dessas estruturas requer 

uma forte confiança mútua entre os gestores. Além disso, ações tanto da União quanto dos 

Estados, podem ser indutoras tanto da criação quanto da manutenção dos consórcios, por meio 

de políticas específicas para estas estruturas. 

Assim, ressalta Fonseca (2013) que os Consórcios não podem ser considerados a 

fórmula que resolverá todos os problemas, mas sim se configuram em uma ferramenta que 

auxilia o enfrentamento dos desafios que se apresentam aos municípios, que enfrentam 

problemas cada vez mais interligados. Defende que os Consórcios representam ferramentas que 

proporcionam essa articulação governamental para fazer frente à complexidade dos desafios. 

Reconhece Teixeira (2007) que é diverso o leque de fatores que prejudicam o 

consorciamento. Entretanto, defende que os resultados identificados pelos consórcios 

analisados sugerem que os mesmos devem não só ser estimulados como há a necessidade de se 

construir mecanismos que estimulem a sua criação e manutenção. Para isso, a autora defende 

que é importante participação das esferas federal e estadual no estudo e implementação de 

iniciativas para o estímulo aos consórcios. As evidências identificadas pela autora de que o 

consorciamento em saúde elevou a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão, 

confirma que a função dos Consórcios como efetivo instrumento de cooperação é verificada e 

comprovada, e que esse mecanismo precisa ser estimulado por aquelas esferas. 

Ressaltando a importância dos Consórcios, Linhares et al (2012) argumentam que os 

mesmos, inicialmente pensados como meio pelo qual pequenos municípios conseguem prestar 
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serviços que não conseguiriam prestar isoladamente, também estão servindo como instrumentos 

de descentralização de políticas estaduais. Assim, os Consórcios são instrumentos poderosos 

para que o comprometimento entre entes associados seja efetivo e proporcione arranjos 

federativos coordenados e cooperativos.  

Após um apanhado sobre as experiências de associativismo territorial no plano 

internacional, Abrucio et al (2013) destacam que há uma consciência crescente sobre a 

necessidade de o poder local ter mecanismos de cooperação para fazer frente aos desafios e 

dilemas da administração pública. Se antes o entendimento era de que a melhor saída era o 

repasse de todo o poder ao nível municipal, cada vez mais se percebe que o plano subnacional 

só será efetivo na resolução dos seus problemas se atuar com modelos de governança em rede. 

Ainda segundo os autores, 

 
[...] é cada vez mais comum a adoção de incentivos para favorecer tipos 
de consorciamento local. Essa indução é feita, normalmente, pelos 
governos: nacional ou regional, os quais constituem mecanismos de 
auxílio financeiro, administrativo ou político para a criação de 
associativismos entre os níveis de governo, tanto no plano horizontal 
como no vertical. (ABRUCIO et al, 2013, p. 88). 

 

Abrucio e Soares (2001), reconhecem que no Brasil existem vários sinais que contrariam 

a atuação cooperativa, como o municipalismo autárquico, o padrão de competição horizontal, 

tanto no nível estadual quanto no municipal, o fraco papel de coordenador exercido pela União 

e pelos Estados. Entretanto, a despeito das dificuldades, há estruturas que conseguiram 

estabelecer um modelo de cooperação regional amplo, tendo articulações horizontais e 

verticais, como o consórcio do Grande ABC. 

Entretanto, observa-se que a despeito da legalização da figura dos consórcios e da 

existência de casos de sucesso, os mesmos ainda estão aquém de suas possibilidades. Guimarães 

(2010) ratifica este entendimento quando diz que, em que pese os resultados positivos que os 

mesmos têm apresentado, a cooperação por meio dos consórcios ainda está muito incipiente. 

Segundo Keinert, Meneguzzo e Rosa (2006), as Regionais de Saúde do Estado do 

Paraná concordam que formação de consórcios foi fundamental para a melhoria do acesso a 

serviços especializados e, consequentemente, para a ampliação da cobertura de atendimento. 

Entretanto, é apontado como uma deficiência a falta de programas específicos de atendimento, 



43 
 

como a Saúde do Trabalhador, refletindo a preocupação com o atendimento ambulatorial em 

detrimento da atenção integral à saúde e até mesmo da visão epidemiológica regional de saúde. 

Ao analisar os consórcios de saúde do Estado do Mato Grosso, os mesmos autores alegam que, 

mesmo levando-se em consideração os bons resultados, os mesmos ainda enfrentam desafios 

que vão desde a conscientização dos Gestores Municipais até a escassez de recursos humanos, 

passando pela preocupação sobre a situação jurídica e o entendimento do Tribunal de Contas 

daquele Estado em relação às exigências de estrutura formal dos Consórcios. Por fim, defendem 

que a questão financeira acaba influenciando os demais setores. Assim, ela deveria ser analisada 

sob um enfoque mais amplo, visando distribuir os tributos estaduais de forma a atender 

necessidades de políticas regionais, sejam elas de saúde, saneamento, desenvolvimento, entre 

outras. 

Para Linhares et al (2012), os consórcios proliferaram principalmente entre as políticas 

que visam solucionar problemas que ocorrem em territorialidades multimunicipais, como 

saúde, meio ambiente e infraestrutura. Entretanto, a despeito de serem instrumentos de 

cooperação, a simples criação de consórcios não significa necessariamente instrumento de 

coordenação. De certa forma, os consórcios mitigaram o desgaste de outras fórmulas 

institucionais de coordenação, mas ainda revelam lacunas no federalismo brasileiro em termos 

de maior cooperação, coordenação e integração. 

Além do desafio de preencher essa lacuna institucional, para Laczynski e Abrucio 

(2013), os consórcios devem ser vistos como instrumentos que devem atuar na diminuição das 

desigualdades no Brasil, tanto no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos quanto no 

acesso aos serviços públicos. Para os autores, por terem se institucionalizado antes mesmo de 

existir legislação específica para o tema, os Consórcios já são vistos como instrumento que 

proporciona a cooperação intermunicipal. Porém, eles precisam ser vistos como instrumentos 

que impulsionam o desenvolvimento local, especialmente no plano redistributivo. 

Cabe ressaltar que, se por um lado a Lei dos Consórcios garantiu o regramento legal 

para a criação dos arranjos e deu um norte estrutural para a sua criação e gestão, por si só ela 

não consegue garantir a continuidade do Consórcio instituído. Assim, corre-se o risco da 

existência de arranjos que, por problemas diversos, acabam por realizar simplesmente os 

procedimentos burocráticos para a sua manutenção, deixando de buscar atingir os objetivos 

firmados quando da sua criação. Por isso é fundamental a existência de políticas públicas que 
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estimulem não só a constituição dos Consórcios, mas também que promovam a manutenção 

dos mesmos. 

Losada (2012) também defende que os consórcios ainda carecem de maiores incentivos 

para sua efetiva utilização como instrumento que aperfeiçoa a prestação de serviços públicos. 

Para a autora, a despeito dos avanços e incentivos promovidos pelo Governo Federal, ainda há 

espaço para que os consórcios consigam exercer suas finalidades de maneira mais efetiva. 

Neste sentido, Best e Pires (2013) apontam a importância do estabelecimento do diálogo 

entre todas as esferas de governo por meio de mecanismos e instituições que estimule a 

cooperação e colaboração entre os mesmos. Porém, para os autores, ainda é pequena a 

existência desses mecanismos e insipiente a atuação dessas instituições com função de ponte 

entre as esferas de governo, resultando na incapacidade de uma governança intergovernamental 

de fato. 

Ao discorrer sobre os desafios dos consórcios, Trevas (2013) também alega que a 

sustentabilidade dos mesmos exige um pacto político consistente entre os atores federativos, 

exigindo uma cultura política que entre outras coisas, vise o longo prazo em detrimento do 

imediatismo, que promova o diálogo e que saiba lidar com a diversidade em detrimento da 

decisão unilateral, o que não é característica da nossa classe política na atualidade. Argumenta 

ainda que o consórcio público não é uma fórmula mágica. Assim, para que consiga apresentar 

resultados em curto e médio prazos, os mesmos devem ser estruturados com capacidade técnica 

e gerencial efetivas, sob pena de se tornarem mais um ente engessado pelas burocracias 

cartoriais ou corporativas. Para o autor, os consórcios públicos representam o amadurecimento 

do federalismo brasileiro, sendo um instrumento de cooperação e coordenação que responde às 

necessidades da nossa realidade, que se revelou carente deste tipo de mecanismo. 

Para Laczynski e Abrucio (2013), os maiores desafios dos consórcios residem na sua 

manutenção. Assim, a cooperação federativa, que deve ocorrer tanto com os governos estaduais 

quanto com a União, pode impactar positivamente nesse desenho organizacional com vistas à 

sobrevida dos consórcios, mesmo naqueles localizados em municípios médios e grandes, que 

apresentam maiores dificuldades de atuação coordenada. 

Também há que se considerar que as dificuldades de consorciamento são ainda maiores 

nos municípios grandes e médios, em especial nas regiões metropolitanas. Para Reali e Reis 

(2013), a despeito dos grandes investimentos da União em projeto estratégicos nessas regiões, 
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elas continuam a expressar fragilidade de atuação coordenada e integrada regionalmente, 

reforçada pelas disputas político-partidárias a cada dois anos. 

 

4.1 – TIPOLOGIA DOS CPIS NO BRASIL 

É vasto o número de Consórcios distribuídos no Brasil. Entretanto, todos os 

levantamentos efetuados por entidades oficiais de estatística, em especial o IBGE, identificam 

apenas se os municípios participam ou não de um consórcio, não existindo naquele instituto um 

levantamento do número de consórcios existentes no país. Assim, o presente estudo apresentará 

a tipologia dos consórcios públicos no Brasil tendo como referência o levantamento efetuado 

pelo OCPF (www.ocpf.org.br). O OCPF é uma entidade multi-institucional sem fins lucrativos, 

formado em 2011 por meio de memorando de entendimentos entre a FNP, o PNUD e a CEF. O 

OCPF tem como objetivo o apoio aos consórcios intermunicipais e o estímulo à análise sobre a 

agenda e os desafios dos consórcios entre entes públicos. 

O referido levantamento, realizado em duas etapas, sendo a primeira entre agosto e 

novembro de 2011 e a segunda em maio de 2012, foi uma das primeiras iniciativas do 

observatório, para que fosse possível identificar quantos e quais são os consórcios existentes no 

Brasil. Após diversas dificuldades e utilização de vários tipos de consultas, o observatório 

disponibilizou na sua página na rede mundial de computadores os dados da pesquisa. 

A pesquisa disponível na página do OCPF apresenta opções de consulta por Consórcio, 

por Estado, por área de atuação do Consórcio bem como por Município. Ao se consultar um 

determinado consórcio a pesquisa apresenta os seguintes dados: Nome do Consórcios, Nome 

Fantasia, Sigla, Site, CNPJ, Data de Abertura, Data de Alteração, Área de Atuação, UF, 

Municípios Consorciados, Município Sede, Endereço, CEP e Observação. Entretanto, é grande 

o número de consórcios lá presentes que não estão com todas as informações disponíveis. 

Assim, para realização desta tipologia, foi feita a captura em 08/08/2015 de todos os 

consórcios disponíveis na página do OCPF bem como dos respectivos dados de cada um deles, 

chegando-se ao número de 694 entidades. Entretanto, como o levantamento do OCPF foi 

efetuado em 2011 e 2012, fez-se necessário a verificação em 2015 se a entidade ainda está ativa. 

Para tanto, foi realizada pesquisa na página da Receita Federal do Brasil 

(www.receita.fazenda.gov.br) durante a semana de 24 a 28/08/2015 para ratificar que o CNPJ 

apresentado na pesquisa ainda está ativo naquele ente. Porém, como a pesquisa tem 182 
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consórcios sem a informação do CNPJ, a amostra do trabalho de verificação de CNPJ se reduziu 

para 512 consórcios. Cabe ressaltar que a consulta à página da Receita Federal na rede mundial 

de computadores não garante que o Consórcios efetivamente esteja em atividade, mas, tão 

somente, que a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ainda está ativa. 

Após a pesquisa na página da Receita Federal do Brasil, identificou-se 16 entes com 

CNPJ baixado ou suspenso, limitando a amostra em 496 consórcios. Assim, com base nesse 

número, apresenta-se abaixo alguns dados sobre os Consórcios Públicos Intermunicipais 

distribuídos no Brasil. 

A Tabela 1 abaixo apresenta o resultado da análise sob o aspecto da natureza Jurídica 

dos Consórcios. 

 

 

Tabela 2 - Quantidade de Consórcios por Natureza 
Jurídica na RFB – 2015 

  Natureza Jurídica Quantidade   

  Administração Direta Municipal 20   
 Associação Privada 91  

 Autarquia Municipal 13  

 Consórcio de Direito Privado 4  

 Consórcio de Direito Público 367  

  Sociedade Limitada 1   

Fonte: RFB e OCPF   

Adaptado pelo Autor   

 

Conforme pode ser observado, há uma concentração na natureza pública, que totaliza 

400 Consórcios, enquanto na natureza privada foram identificados 96.  

Em relação à distribuição dos Consórcios pelo Brasil, o Estado com maior número de 

arranjos é o Estado de São Paulo com 106 Consórcios, seguido pelo Estado de Minas Gerais 

com 94 e pelo Estado do Paraná com 53. A tabela 2 mostra a quantidade e o percentual de 

Consórcios por Estado. 
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Tabela 3 - Quantidade e Percentual de Consórcios 
por Estado – 2015 

  Estado Quantidade Percentual 

 Acre 1 0,2% 
 Alagoas 4 0,8% 

 Amapá 0 0,0% 
 Amazonas 1 0,2% 

 Bahia 11 2,2% 

 Ceará 34 6,9% 

 Distrito Federal 0 0,0% 
 Espírito Santo 12 2,4% 

 Goiás 5 1,0% 
 Maranhão 2 0,4% 

 Mato Grosso 28 5,6% 
 Mato Grosso do Sul 5 1,0% 

 Minas Gerais 94 19,0% 
 Pará 4 0,8% 

 Paraíba 7 1,4% 
 Paraná 53 10,7% 

 Pernambuco 12 2,4% 
 Piauí 3 0,6% 

 Rio de Janeiro 12 2,4% 
 Rio Grande do Norte 1 0,2% 

 Rio Grande do Sul 44 8,9% 
 Rondônia 2 0,4% 

 Roraima 0 0,0% 
 Santa Catarina 39 7,9% 

 São Paulo 106 21,4% 
 Sergipe 0 0,0% 

 Tocantins 5 1,0% 

  Dois ou mais estados 11 2,2% 

Fonte: Receita Federal e OCPF  
Adaptado pelo Autor   

 

 Destaca-se a existência de 11 Consórcios formados por Municípios de, pelo menos, 

dois Estados, sendo que dentre eles existe um Consórcio formado por Municípios de três 

Estados (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Fronteiriça entre os Estados da BA, ES 

e MG).  

A distribuição dos Consórcios de acordo com as grandes Regiões do Brasil mostra a 

concentração dos mesmos nas regiões Sudeste e Sul (74,6%), sendo que cada uma dessas 

regiões detém 46,4% e 28,2% dos Consórcios, respectivamente. A concentração do número de 
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Consórcios nestas regiões é maior que a do número de municípios nas mesmas, uma vez que o 

total de municípios destas regiões monta em 51,3% do total de municípios brasileiros (Sudeste 

com 29,9% e Sul com 21,4%). A Tabela 3 mostra a quantidade e o percentual de Consórcios de 

acordo com as grandes Regiões, bem como a quantidade e o percentual de Municípios de cada 

uma. 

 

Tabela 4 - Quantidade e percentual de Consórcios e de Municípios das 
Grandes Regiões – 2015 

  
Grande Região 

Consórcios Municípios 

  Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

 Centro Oeste 38 7,7% 467 8,4% 

 Sudeste 230 46,4% 1668 29,9% 
 Sul 140 28,2% 1191 21,4% 

 Nordeste 75 15,1% 1794 32,2% 

  Norte 13 2,6% 450 8,1% 

 Total 496 100% 5570 100% 

Fonte: Receita Federal e OCPF    

Adaptado pelo Autor    

 

Vale ressaltar que os Consórcios cujos Municípios consorciados estão localizados em 

mais de um Estado de Regiões diferentes, para fins da quantificação acima, foi considerado o 

Estado do Município Sede do Consórcio.  

Quando analisados sob o aspecto de área de atuação, a concentração dos Consórcios no 

Brasil é ainda maior, a despeito da diversidade de setores, uma vez que foram identificados 16 

deles, além dos Consórcios Multifinalitários. A tabela 4 mostra a quantidade de Consórcios por 

setor e o percentual de cada setor em relação ao total de 496 Consórcios. 
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Tabela 5 - Quantidade e percentual de Consórcios por 
área de atuação – 2015 

  Área de Atuação Quantidade Percentual 

 Abastecimento 3 0,6% 
 Abrigo (Criança e Adolescente) 5 1,0% 

 Cultura 1 0,2% 
 Defesa Civil 1 0,2% 

 Desenvolvimento 103 20,8% 

 Ensino Profissionalizante 1 0,2% 
 Iluminação Pública 1 0,2% 

 Informática 2 0,4% 
 Infraestrutura 55 11,1% 

 Meio Ambiente 27 5,4% 
 Multifinalitário 29 5,8% 

 Resíduos Sólidos 58 11,7% 
 Saneamento 12 2,4% 

 Saúde 182 36,7% 
 Segurança 5 1,0% 

 Transporte 1 0,2% 

  Turismo 10 2,0% 

Fonte: Receita Federal e OCPF   

Adaptado pelo Autor   

 

Em relação à quantidade de Municípios consorciados, o destaque vai para o Consórcio 

Inter Gestores Paraná Saúde, que agregava 384 municípios do Estado do Paraná quando da 

realização da pesquisa pelo OCPF, ou 96,2% dos municípios paranaenses.  

Outro destaque é o CIGA, criado em 2007 em Santa Catarina e que contava com 116 

Municípios em 2012, atualmente agrega 275 Municípios, sendo 270 deles do Estado de Santa 

Catarina (91,5%). A tabela 5 mostra a distribuição da quantidade de Consórcios por número de 

Municípios consorciados. 
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Tabela 6 - Quantidade de Consórcios por número de 
Municípios Consorciados – 2015 

Número de Municípios 
Consórcios 

Quantidade Percentual 

 Até 5 Municípios 108 21,8% 
 De 6 até 10 Municípios 183 36,9% 

 De 11 até 20 Municípios 138 27,8% 
 De 21 até 30 Municípios 48 9,7% 

 De 31 até 40 Municípios 6 1,2% 

  Acima de 40 Municípios 13 2,6% 

Fonte: Receita Federal e OCPF  

Adaptado pelo Autor   

 

Por fim, merece destaque a quantidade de 281 CPIs já existentes quando da promulgação 

da Lei em 06/04/2005, representando 56,65% do total, com predominância da área de saúde, 

conforme pode ser verificado na tabela 6 abaixo. 

 

  
Tabela 7 - Quantidade de Consórcios por Área de Atuação e 

data de Abertura – 2015 

 
Data de Abertura Área de Atuação 

Quantidade 

  de Consórcios 

 
Antes da Lei 11.107/2005 
(06/04/2005) 

Saúde 139 

 Outros 142 

 Total 281 

 
Após a Lei 11.107/2005 
(06/04/2005) 

Saúde 43 

 Outros 172 

  Total 215 

Fonte: Receita Federal e OCPF  

Adaptado pelo Autor   

 

Após a identificação das características acima no universo de Consórcios distribuídos 

pelo Brasil, percebe-se que há uma concentração de arranjos na área da Saúde, resultado da 

legislação desta área que permite a prestação de serviços de Saúde de forma consorciada muito 

antes da promulgação da Lei 11.107/2005, a despeito do crescimento de número de CPIs criados 

em outras áreas após a promulgação da Lei. 
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Por outro lado, também se identifica uma concentração de entes consorciados nos 

Estados do Sul e Sudeste, sendo que nestes Estados praticamente todos os municípios fazem 

parte de algum tipo de consórcio. 

Ainda, pode-se verificar que a grande maioria dos Consórcios têm até 10 Municípios, 

representando 58,7% dos Consórcios do universo da pesquisa. 

Por fim, percebe-se que, com a promulgação da Lei, o número de consórcios abertos em 

outras áreas que não a da Saúde foi elevado, ressaltando-se que pode existir certa saturação de 

arranjos nesta última. Entretanto, a maioria dos CPIs da pesquisa ainda foi criada antes da 

vigência da Lei.   
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5 – PERSPECTIVAS PARA OS CPIS NO BRASIL 

Conforme verificado na tipologia acima apresentada, os Consórcios Públicos 

Intermunicipais são uma realidade presente em todos os cantos do Brasil, tendo com o passar 

dos últimos dez anos maior importância no apoio à gestão pública em diversos setores, tanto no 

âmbito municipal quanto no estadual, o que é reconhecido por diversos autores bem como pelos 

gestores públicos. 

Os benefícios que o consorciamento apresenta vão desde os mais visíveis e diretos, 

como o ganho de escala, a racionalidade de processos e de despesas, a realização de projetos 

conjuntos considerados inviáveis de forma isolada, até os que são gerados por efeito colateral 

e considerados benefícios indiretos, como o fortalecimento político de regiões até então com 

pouca representatividade estadual devido ao pequeno número de eleitores dos municípios 

pertencentes ao consórcio. Diversos autores relatam sobre os benefícios diretos, entre eles os 

de Elias de Oliveira (2008), Luiz, Salete e Chaloub (2013) e Guimarães (2010). Em relação ao 

benefício indireto, o mesmo foi identificado por Juliane Sachser et al (2013), no estudo sobre o 

Consórcio Intermunicipal da Fronteira.  

Por outro lado, se são diversas as dificuldades para os municípios gerirem a coisa 

pública, os mesmos se apresentam também para os Consórcios. Entretanto, nestes os desafios 

transcendem os limites do município, uma vez que sua natureza é a atuação no território de no 

mínimo dois municípios, revelando, além dos desafios habituais, aqueles representados pelas 

tensões econômicas, sociais e político-eleitorais entre os entes consorciados. Entre outros 

estudos que apresentam tais tensões, está o de Willson e Huascar Fialho (2014) que, a despeito 

de identificarem comportamentos de cooperação nos Consórcios estudados, relacionam os 

interesses difusos e preocupações políticas como alguns dos principais desafios dos Consórcios. 

Assim, é importante que se considere os Consórcios Intermunicipais como um 

instrumento que pode auxiliar os municípios, pequenos ou grandes, na realização de tarefas 

públicas e não como uma solução para todos os males existentes, tendo ciência de que a 

implantação do Consórcio por si só não solucionará os problemas dos entes consorciados. Por 

este motivo, também se torna importante o constante estudo da atuação dos Consórcios e da 

instituição de mecanismos que os estimule e fortaleça. Neste sentido, apresenta-se abaixo quatro 

contextos que podem fazer com que os consórcios incrementem ainda mais sua relevância para 

a gestão governamental com vistas à geração de valor público. 
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5.1 – ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Ao se analisar as áreas de atuação já existentes, percebe-se que praticamente todas elas 

representam áreas finalísticas da administração pública. Assim, há também espaço para a 

atuação dos Consórcios nas áreas meio, como a gestão de compras, a gestão patrimonial e 

contábil e, como destacado no estudo de Antinarelli, Ramos e Chrispim (2013), até mesmo na 

gestão tributária dos municípios ou ainda, como apresentado no estudo de Luiz, Salete e 

Chaloub (2013), na área de publicações oficiais dos municípios. Com isso, o leque de atuação 

dos consórcios se ampliará, passando a gerar ganhos de escalas em áreas que normalmente não 

são percebias pela sociedade em geral, mas que acabam por consumir considerável estrutura 

dos entes municipais devido aos trâmites burocráticos exigidos nessas atividades. 

Por outro lado, a despeito da diversidade de áreas já identificadas, ainda se percebe uma 

concentração na área de Saúde, que permite esse tipo de arranjo há bastante tempo. Assim, 

ainda há espaço para o crescimento do número de consórcios em outras áreas.  

Conforme relatado pelo Dr. Vicente Trevas em depoimento, o consorciamento entre os 

entes tem como objetivo também a ação coordenada para a gestão dos territórios dos entes 

consorciados, indo além da simples junção de esforços em ações específicas, como aquisição 

de medicamentos ou contratação de médicos por exemplo. Em relação ao potencial de ações 

coordenadas e ligadas ao território compartilhado, ele destaca que o marco regulatório do 

Saneamento (Lei 11.455, de 04/01/2007), dos Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02/08/2010), e 

da Mobilidade (Lei 12.587, de 03/01/2012), e mais recentemente o Estatuto das Metrópoles 

(Lei 13.089, de 12/01/2015), são legislações que induzem o consorciamento, especialmente 

pelos problemas de escala que tais áreas apresentam para os municípios de forma isolada. 

Nesse sentido, tem grande potencial de geração de resultados positivos a criação de 

Planos Plurianuais integrados, com a participação ativa do Consórcio na construção de 

estratégias de atuação de longo prazo conjunta para os municípios associados. Com isso, os 

Consórcios além de atuarem na execução de políticas públicas, passariam também a contribuir 

para o planejamento das mesmas. 
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5.2 – MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS DA ATUAÇÃO E DA EXISTÊNCIA 

DE CONSÓRCIOS 

Um fator que deve ser aprimorado na gestão dos consórcios, para que se permita que os 

mesmos sejam percebidos como arranjos que gerem ganhos aos entes consorciados, é a 

implementação de mecanismos de mensuração de resultados para que se possa compará-los 

com os resultados dos municípios de forma individualizada, bem como a implementação de 

indicadores de desempenho nas atividades do consórcio. Entre os autores que sugerem estas 

ferramentas estão Luiz, Salete e Chaloub (2013), no estudo que realizaram sobre o Consórcios 

de Informática na Gestão Pública Municipal. As pesquisas relacionadas a aferição da 

efetividade dos consórcios ainda são poucas, destacando-se a pesquisa de Pereira (2014), que 

identificou que municípios que participam de algum tipo de consórcios tem menores índices de 

desocupação, maior capacidade de autofinanciamento, melhores índices de saneamento e 

melhor IDH. Porém, estudos mais amplos devem ser efetuados e disseminados tanto para os 

entes consorciados quanto para a sociedade em geral. 

Por outro lado, a realização de levantamentos oficiais acerca da quantidade de 

Consórcios distribuídos pelo Brasil, suas áreas de atuação bem como quais os municípios estão 

presentes nos Consórcios é importante para que se obtenha uma visão sistêmica sobre o tema, 

de forma a identificar políticas públicas que vão ao encontro das soluções identificadas nas 

diferentes realidades que se apresentarão. Entretanto, tais pesquisas ainda são inexistentes. 

Tanto é que a única forma identificada para se realizar a tipologia destes arranjos no presente 

estudo foi por meio de uma pesquisa realizada em 2012 pelo OCPF, entidade não oficial de 

pesquisa.  

 

5.3 – ACESSO A RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

Como visto no presente trabalho, as atividades desenvolvidas pelos consórcios são 

distribuídas pelas mais diversas áreas da administração pública. Como os investimentos 

necessários para fazer frente aos desafios de cada uma são elevados e, muitas vezes, requerem 

um montante acima da capacidade de transferência de recursos pelos entes consorciados, há 

que se permitir que os Consórcios tenham acesso a outras fontes de financiamento além das 

transferências previstas pelos contratos firmados com os municípios, como as linhas de crédito 

do BNDES, BID, BIRD e AFD, entre outros organismos internacionais de financiamento.  
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Por outro lado, mesmo os recursos que não caracterizam operações de crédito, como 

aqueles de organismos internacionais de fomento e desenvolvimento que exigem apenas 

contrapartidas financeiras, ainda são vedados para captação direta pelos Consórcios.  

Com a atual vinculação dos recursos orçamentários dos entes públicos, o espaço para 

que se invista em políticas públicas que necessitam de alta aplicação de recursos cada vez mais 

está prejudicada. Ocorre que a autonomia financeira, um dos pilares necessários para um 

federalismo efetivo, também se aplica aos Consórcios, motivo pelo qual o assunto deve ser 

debatido de forma ampla.  

Neste sentido, em 06/06/2007 foi apresentada a Proposta de Resolução do Senado 

número 32/2007, de autoria do Senador Pedro Simon, que pretendia alterar a resolução 43 do 

Senado Federal, de forma a permitir que Consórcios Púbicos Intermunicipais pudessem acessar 

recursos por meio de operações de crédito interno e externo com a garantia da União. Após a 

tramitação pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta teve o parecer favorável. 

Entretanto, após quase oito anos de tramitação, a proposta foi arquivada em 23 de dezembro de 

2014, impossibilitando os Consórcios de contratarem operações de crédito interno ou externo 

com a garantia da União.  

Outra tentativa de permitir a contratação de operações de crédito pelos Consórcios foi 

por meio do Projeto de Lei 456/2009, de autoria do Deputado Manoel Junior, cujo objeto é dar 

preferência a Municípios com menos de cinquenta mil habitantes e aos Consórcios Públicos 

Intermunicipais para a contratação de operações de crédito para aquisição de máquinas e 

equipamentos rodoviários. Este projeto, aprovado por todas as comissões da Câmara, aguarda 

para entrar na pauta de apreciação da casa. 

Esta possibilidade de contratação de operações de crédito abriria espaço para este 

mecanismo realizar investimentos em áreas nas quais muitas vezes se torna inviável o 

investimento por um município de forma isolada, representados pelos problemas de escala de 

investimento versus o resultado que alcançam, como a construção de um hospital de grande 

porte, ou uma estação de tratamento de esgoto apenas para um município, por exemplo. 

Entretanto, a despeito das duas tentativas descritas, o fato é que o assunto não tem sido 

analisado com a profundidade que lhe cabe. Ações isoladas como as acima apresentadas não 

possuem a força necessária para entrar na pauta de discussão do Poder Legislativo.  
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Assim, seria proveitoso que novo movimento multidisciplinar como o de 2003, que 

aprimorou substancialmente o Projeto de Lei 1071/99 culminando na Lei 11.107/2005, com 

extensa representatividade das esferas estaduais e municipais, e até mesmo dos representantes 

dos Consórcios, seja estruturado de forma a buscar a efetiva solução para este tema. 

 

5.4 – SOLUÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

A atenção dos responsáveis pelas políticas públicas em nível nacional e estadual e a 

necessidade de ações institucionais que promovam atividades coordenadas e, por consequência, 

o consorciamento entre os entes federados, é fundamental para o sucesso dos arranjos. A simples 

promulgação de legislação sobre o tema não alcança a efetividade por si só, sendo necessário 

ações infra legais que complementem e promovam essa atitude. Como vimos, o federalismo 

brasileiro apresenta lacunas que acabam prejudicando as ações de cooperação e coordenação, 

quando não estimulam o contrário. Assim, a instituição de mecanismos no âmbito federal e 

também estadual que apoiem os consórcios bem como a sua manutenção é fundamental para 

que os mesmos ganhem força e sejam cada vez mais efetivos no seu objetivo principal.  

Neste sentido, é fundamental a atuação do Governo Federal de forma a estimular ações 

coordenadas tanto entre Municípios bem como na relação entre os Estados e os Municípios. Por 

outro lado, também é importante que tais ações estejam alinhadas à realidade local e regional 

dos municípios, de forma que não se tornem mais uma orientação de cima pra baixo na 

hierarquia institucional brasileira, mas sim o resultado de um compartilhamento de agendas e 

interesses regionais. Ravanelli (2010) concorda com este raciocínio, quando diz que são 

necessárias ações estratégicas do governo federal para promover o fortalecimento da federação 

brasileira por meio do fomento ao diálogo intergovernamental na busca de agendas 

compartilhadas, a despeito das tensões e diversidade comuns ao federalismo, em especial no 

brasileiro que apresenta tantas diferenças.  

Por outro lado, a autora também defende a articulação entre as demais esferas de 

governo, sendo os consórcios uma representação apropriada desta articulação, por responder às 

necessidades de ações compartilhadas e cooperativas entre os entes subnacionais. 

Ainda, conforme lembrou o Dr. Vicente no depoimento para este estudo, há que se 

destacar que, como a regulamentação da Lei ocorreu em 2007, este assunto passou a constar na 

agenda dos prefeitos a partir da legislatura de 2009/2012, sendo que em 2016 completa o 
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segundo ciclo de prefeitos com o marco legal definido. Neste período, diversos foram os 

seminários que trataram do assunto para que as dúvidas em relação aos consórcios fossem 

dirimidas e com vistas ao estímulo da inclusão do tema nas agendas políticas dos prefeitos. 

Estas agendas devem permanecer de forma que o conhecimento e as soluções implementadas 

pelos Consórcios sejam disseminados constantemente, possibilitando uma redução no tempo 

necessário para a curva de aprendizado dos futuros arranjos. 

 

 

  



58 
 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou um panorama da realidade dos Consórcios Públicos 

Intermunicipais existentes no Brasil após a promulgação da Lei 11.107/2005, conhecida como 

a Lei dos Consórcios. A utilização deste tipo de arranjo já era usual no Brasil, especialmente na 

área da Saúde, uma vez que a legislação sobre o tema já permitia este tipo de associação. 

Entretanto, a promulgação da Lei foi decisiva para os Consórcios não só pela criação do marco 

legal, que deu maior segurança aos entes consorciados, mas também por estruturar uma 

arquitetura de gestão para os entes interessados em se consorciar. Com a regulamentação da 

mesma em 2007, o assunto passou a estar com maior frequência nas agendas dos entes públicos, 

especialmente os municipais, já que este nível do nosso federalismo tríade é o que mais se 

consorcia. Ao se estudar a tramitação da Lei até a sua promulgação, verificou-se que a mesma 

foi resultado da conjunção de dois projetos de Lei, um de inciativa do Poder Legislativo e outro 

do Poder Executivo, sendo que este último influenciou fortemente o texto final.  

Após o embasamento teórico, que teve como norte o estudo do Federalismo e da 

Municipalização, foi apresentado um estudo sobre os Consórcios Públicos e sobre as vantagens 

e desafios que estes arranjos proporcionam ou enfrentam. Também foi efetuado uma tipologia 

dos CPIs existentes no Brasil, tendo como base a pesquisa realizada pelo OCPF em 2012, uma 

vez que não há pesquisa quantitativa sobre os Consórcios realizada por entidade oficial de 

estatística. Nesta tipologia percebe-se ainda uma concentração de arranjos na área de saúde, 

uma concentração nas regiões Sul e Sudeste e que a maioria dos CPIs existentes foram criados 

antes da promulgação da Lei. 

Por fim, foi apresentado perspectivas em quatro contextos que interferem na realidade 

dos CPIs e que podem permitir que os mesmos se tornem mecanismos mais eficientes de 

fortalecimento da Federação brasileira e que atinjam seus objetivos com maior velocidade. 

Com o estudo, chega-se à conclusão de que o Consórcio é um instrumento que tem 

capacidade de auxiliar o administrador público, em especial o dos Municípios, para uma gestão 

pública mais efetiva, uma vez que os desafios que se apresentam atualmente não se limitam ao 

território do município, e muitas vezes não chegam a impactar o âmbito estadual. Assim, o 

Consórcio atua justamente neste espaço onde os territórios individuais se confundem e os 

desafios se fazem presentes, dada a crescente urbanização do país.  
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A despeito do pequeno prazo de tempo decorrido após a regulamentação da Lei dos 

Consórcios, realizada em 2007 e que perfaz dois ciclos eleitorais dos municípios (2009-2012 e 

2013-2016), os Consórcios têm se mostrado um arranjo que auxilia o fortalecimento do sistema 

federalista brasileiro.  

Por outro lado, os desafios que os Consórcios enfrentam são diversos, tanto os análogos 

aos que se apresentam aos entes federativos de forma individual, como a baixa capacidade 

técnica, recursos financeiros limitados, entre outros, e ainda são acrescidos dos dilemas da 

relação intergovernamental horizontal, como as disputas entre os municípios, interesses 

diversos, diversidades econômicas e sociais, cujas dificuldades tem origem no legado histórico 

do nosso federalismo.  

Assim, mesmo com a qualidade do marco legal sobre o tema e a arquitetura de gestão 

que ele apresenta como norte, a legislação não garante a criação, manutenção e, muito menos, 

a efetividade na atuação dos arranjos. Portanto, fica no ar a questão de até que ponto este tipo 

de arranjo está sendo utilizado com a efetividade se esperava quando da promulgação da Lei.  

Há que se destacar que, por ser uma instituição recente e que não é reconhecida como 

um dos entes federados instituídos no Brasil, a figura dos Consórcios ainda é pouco conhecida 

pela sociedade em geral, normalmente passando despercebido pela população. Neste sentido é 

importante disseminar informações à sociedade sobre os ganhos proporcionados pelos 

Consórcios. A despeito de o usuário do serviço público ter como interesse primeiro o 

atendimento de sua necessidade, independente de quem o está prestando, a ciência de que o 

serviço do qual se utiliza pode ser melhorado por meio de um Consórcio Público tem o poder 

de estimular a cobrança por essa solução. 

Também deve ser estimulada a produção cientifica sobre o tema no Brasil, que ainda é 

pequena, mas que tem potencial de ser indutor de políticas públicas para os CPIs bem como 

diminuir a curva de aprendizado de novos arranjos que porventura sejam criados. Outro indutor 

de conhecimento dos CPIs para a sociedade reside nos meios de comunicação, que 

constantemente elevam a questão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho da carga 

tributária bem como sobre a efetividade da administração pública no Brasil. 

Não menos importante para a melhoria da atuação dos consórcios, é a mudança da nossa 

cultura política para que a mesma fomente a cooperação intergovernamental de forma efetiva, 

buscando a unidade na diversidade de forma a atingir objetivos de longo prazo com a 
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participação de todos os interessados, em detrimento de visões locais e de curto prazo. O 

diálogo que o consorciamento exige para que interesses locais diversos sejam postos em um 

ambiente comum e discutidos com vistas ao atendimento de um interesse maior, acaba por 

fortalecer o sentimento de pertencimento regional, criando uma agenda virtuosa de debate. 

Entretanto, a percepção é de que este é um grande desafio no Brasil, que ainda precisa 

amadurecer no que diz respeito ao interesse geral, coletivo e de longo prazo em detrimento do 

interesse local, particular e de curto prazo. 

A efetividade na administração pública pode ser alcançada por diversos caminhos, sendo 

o Consórcio Público um importante representante entre eles. Para isso, ele deve ser entendido 

como um meio que necessita de ações concretas e contínuas para que possa efetivamente gerar 

o valor público que todos esperam. Entretanto, o fato é que os Consórcios Públicos 

Intermunicipais ainda podem contribuir de maneira mais efetiva para o aumento da qualidade 

da gestão pública brasileira. Neste sentido, são necessárias ações em cada arranjo, mas, 

fundamentalmente, ações em nível nacional, por meio de estímulos ao consorciamento, à sua 

manutenção e à sua efetividade. 
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