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RESUMO 

No âmbito dos entes federativos, especialmente os municipais, tem sido frequente a 

celebração de acordos para a delegação ou o compartilhamento de atribuições para a 

realização de serviços públicos. A partir da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, foram 

institucionalizados na ordem constitucional vigente os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação para gestão associada de serviços públicos, com o intuito de uniformizar a 

disciplina acerca daqueles acordos. Busca-se verificar em que medida a gestão associada de 

serviços públicos é instrumento adequado para garantir a autonomia dos entes federados e 

promover os direitos fundamentais ligados aos serviços públicos. O estudo da gestão 

associada de serviços públicos é precedido da discussão das balizas de análise do instituto, a 

saber, os temas relativos ao federalismo brasileiro e aos serviços públicos adotados pela 

Constituição da República de 1988, e, após a apresentação das principais características da 

gestão associada, procede-se ao cotejo do instituto a partir daquelas balizas. A metodologia 

adotada envolve exclusivamente a análise de material bibliográfico e documental, 

especificamente a legislativa, e discussão argumentativa sobre a interpretação desse material. 

Do cotejo da sistemática da gestão associada de serviços públicos, implementada através dos 

consórcios públicos e dos convênios de cooperação, com as características do federalismo 

brasileiro e dos serviços públicos definidos constitucionalmente, verifica-se que a gestão 

associada somente pode ser aceita dentro do ordenamento jurídico pátrio se afastada a versão 

rígida do federalismo, com seus âmbitos estanques de competências, adotando-se um modelo 

mais flexível e dinâmico de federalismo, no qual se permite que um ente federativo possa 

interferir para contribuir na realização da competência de outro ente. Conclui-se que a gestão 

associada de serviços públicos é um instituto que se mostra coerente e adequado a um 

determinado tipo de leitura da Constituição de 1988, de caráter dinâmico e finalístico, voltada 

para a realização dos direitos fundamentais. Em razão dessas características, faz-se necessário 

um refinamento argumentativo do controle judicial quando são envolvidos conflitos 

federativos de competência e a adoção de soluções compartilhadas. 

 

Palavras-chave: Federalismo cooperativo. Administração pública. Direitos fundamentais. 

Gestão associada de serviços públicos. 



 
 

ABSTRACT 

Within the framework of federal entities, especially local ones, agreements for delegating or 

sharing tasks to perform public services have been frequently made. Based on the 

Constitutional Amendment No. 19, in 1998, public consortia and cooperation agreements for 

associated management of public services were institutionalized in the current constitutional 

order, with the purpose of standardizing legal discipline on those agreements. It seeks to 

verify to what extent the associated management of public services is an appropriate 

instrument to ensure the autonomy of federal units and to promote the fundamental rights 

related to public services. The study of the associated management of public services is 

preceded by discussions on the criteria for the analysis of the institute, namely the themes 

related to Brazilian federalism and public services adopted by the 1988 Brazilian Constitution, 

and after the presentation of the main features of associated management associated, it 

proceeds to the collation of the institute from those criteria. The methodology adopted 

involves solely the analysis of publications and documentation, specifically the legislative, 

and argumentative discussion on the interpretation of this material. From an examination of 

the associated management of public services systematic, implemented through public 

consortia and cooperation agreements with the characteristics of Brazilian federalism and 

public services defined constitutionally, it turns out that the associated management can only 

be accepted within the national legal framework if the strict version of federalism, with its 

rigid spheres of competence, is rejected, adopting a more flexible and dynamic federalism, in 

which it allows the interference of a federal entity to assist in achieving the competence of 

another entity. It is concluded that the associated management of public services is an institute 

that shows itself consistent and appropriate to a particular reading of the 1988 Brazilian 

Constitution, the dynamic and finalistic features, toward the implementation of fundamental 

rights. Due to these features, it is necessary an argumentative refinement of judicial control 

when federal conflicts of jurisdiction and the adoption of shared solutions are involved. 

 

Keywords: Cooperative federalism. Public administration. Fundamental rights. Associated 

management of public services. 



 
 

RESUMEN 

En el ámbito de las entidades federativas, sobre todo las municipales, han sido frecuentes los 

acuerdos para delegar o compartir tareas para llevar a cabo los servicios públicos. A partir de 

la Enmienda Constitucional N.º 19, de 1998, los consorcios públicos y los acuerdos de 

cooperación para la gestión asociada de los servicios públicos fueron institucionalizadas en el 

orden constitucional vigente, con el objetivo de estandarizar la disciplina jurídica de dichos 

acuerdos. Se trata de comprobar en qué medida la gestión asociada de los servicios públicos 

es un instrumento adecuado para garantizar la autonomía de las entidades federativas y 

promover los derechos fundamentales relacionados con los servicios públicos. El estudio de la 

gestión asociada de los servicios públicos es precedido por una discusión sobre los parámetros 

de análisis de la institución, es decir, los temas relacionados con el federalismo brasileño y los 

servicios públicos adoptados por la Constitución de 1988, y, después de la presentación de las 

principales características de la gestión asociada, se procede a la recopilación de la institución 

con aquellos parámetros. La metodología adoptada es exclusivamente el análisis de 

publicaciones y documentación, específicamente las medidas legislativas, y la discusión 

argumentativa en la interpretación de este material. A partir de la recopilación de la 

sistemática de la gestión asociada de los servicios públicos, realizada a través de consorcios 

públicos y acuerdos de cooperación, con las características del federalismo brasileño y de los 

servicios públicos definidos constitucionalmente, resulta que la gestión asociada sólo puede 

ser aceptada dentro del ordenamiento jurídico nacional, si la estricta versión del federalismo, 

con sus esferas rígidas de competencia, es rechazada, mediante la adopción de un federalismo 

más flexible y dinámico, en lo que permite la interferencia de una entidad federativa para 

contribuir a la consecución de la competencia de otra entidad. Se concluye que la gestión 

asociada de los servicios públicos es un instituto que se muestra coherente y adecuado a una 

lectura particular de la Constitución de Brasil 1988, de carácter dinámico y finalista, hacia la 

realización de los derechos fundamentales. Debido a estas características, es necesario un 

refinamiento argumentativo del control judicial cuando están implicados conflictos 

federativos de competencia y la adopción de soluciones compartidas. 

 

Palabras clave: Federalismo cooperativo. Administración pública. Derechos fundamentales. 

Gestión asociada de los servicios públicos. 



 
 

RIASSUNTO 

Nell’ambito della entità federali, soprattutto quelle locali, gli accordi di delega o la 

condivisione di compiti da svolgere servizi pubblici sono stati spesso realizzati. Dal 

Emendamento Costituzionale n° 19 del 1998, i consorzi pubblici e accordi di cooperazione 

per la gestione associata dei servizi pubblici sono stati istituzionalizzati nell'ordinamento 

costituzionale vigente, con l’obiettivo di uniformare la disciplina giuridica su tali accordi. Si 

mira ad accertare in che misura la gestione associata dei servizi pubblici è strumento idoneo a 

garantire l'autonomia delle enti federali e a promuovere i diritti fondamentali relativi ai servizi 

pubblici. Lo studio della gestione associata dei servizi pubblici è preceduta da una discussione 

sui criteri per l'analisi dell'istituto, vale a dire, i temi legati al federalismo brasiliano ed ai 

servizi pubblici adottate dalla Costituzione brasiliana del 1988, e, dopo la presentazione delle 

principali caratteristiche della gestione associata, si procede alla collazione dell'istituto con 

tali criteri. La metodologia adottata comporta unicamente l'analisi di pubblicazioni e 

documentazione, in particolare i provedimenti legislativi, e la discussione argomentativa 

sull'interpretazione di questo materiale. Dalla collazione della sistematica di gestione 

associata dei servizi pubblici, da realizzare mediante consorzi pubblici e accordi di 

cooperazione con le caratteristiche del federalismo brasiliano e dei servizi pubblici definiti 

costituzionalmente, si scopre che la gestione associata solo può essere accettata 

nell’ordinamento giuridico nazionale se la versione rigorosa del federalismo, con le sue sfere 

rigide di competenza, viene respinta, con l'adozione di un federalismo più flessibile e 

dinamico, che consente l'interferenza di un ente federale per contribuire alla realizzazione 

della competenza di un altro soggetto. Si è concluso che la gestione associata dei servizi 

pubblici è un istituto che si mostra coerente e appropriato per una determinata lettura della 

Costituzione brasiliana del 1988, de caratteristiche dinamiche e finalistica, verso la 

realizzazione dei diritti fondamentali. A causa di queste caratteristiche, è necessario un 

raffinamento argomentativo del controllo giudiziario quando i conflitti federali di competenza 

e l'adozione di soluzioni condivise sono coinvolti. 

 

Parole chiave: Federalismo cooperativo. Pubblica amministrazione. Diritti fondamentali. 

Gestione associata dei servizi pubblici. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo deste trabalho é, principalmente, o instituto da gestão associada de 

serviços públicos, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que 

procedeu à alteração do artigo 241 da Constituição da República de 1988, e regulamentado 

pela Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; em segundo plano, as espécies de gestão associada, 

a saber, os consórcios públicos e os convênios de cooperação. Sobre esse objeto, busca-se 

fazer uma análise à luz da ordem jurídica constitucional, nos contornos da linha de pesquisa 

de implementação dos direitos fundamentais e as políticas públicas. 

Esta introdução é desenvolvida a partir do teor do projeto de pesquisa originalmente 

submetido à comissão examinadora do processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará e posteriormente aprimorado no 

projeto submetido ao subsequente exame de qualificação. O intuito dessa opção metodológica 

justifica-se na medida em que, confrontando o projeto com o trabalho desenvolvido, tenta 

verificar o mais fidedignamente possível, no processo científico, quais problemas 

efetivamente foram enfrentados e podem ao final ser respondidos, e quais não puderam, em 

virtude da metodologia adotada, ser desenvolvidos a contento. Alterações textuais foram 

realizadas quando necessárias para uniformização da redação e atualização com a proposta 

metodológica. 

São apresentados, nesta Seção, as justificativas da relevância do objeto de pesquisa e 

contextualização, os objetivos geral e específicos, os principais problemas que orientam a 

pesquisa e, ao final, a estrutura do texto e metodologia adotadas. 

1.1 Justificativa 

No âmbito do Estado do Ceará, assim como em todo o território nacional, a quase 

totalidade dos municípios está criando consórcios intermunicipais, com celebração de 

variados documentos jurídicos (leis de autorização, protocolo de intenções, contratos de 

programa e de rateio), bem como assinando convênios de cooperação entre si, com o 

respectivo estado ou com empresas estaduais de prestação de serviços, com base no artigo 241 

da Constituição da República de 1988, regulamentado pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005. Em sua maioria, esses instrumentos de gestão associada voltam-se para serviços 

públicos de saúde e de saneamento básico, cada um com sua legislação federal específica. 

A introdução desses instrumentos no ordenamento jurídico pátrio buscou possibilitar, 

em especial aos municípios mais carentes em termos financeiros, a realização dos serviços 
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públicos de sua titularidade, mediante redução de custos, proporcional ao ganho de escala 

com a congregação de municípios, sendo essa sua principal vantagem. Com redução de 

custos, os serviços poderão ser prestados a um maior número de cidadãos, objetivando, assim, 

sua universalização. Ademais, há certos serviços públicos cujo planejamento e prestação, de 

modo eficiente, demandariam uma atuação regionalizada sob o pálio da eficiência 

administrativa. 

Há, contudo, algumas perplexidades em torno desses mecanismos de cooperação 

federativa para realização de políticas públicas. 

De modo mais relevante, a opção política pela gestão associada liga-se a uma espécie 

de discricionariedade do chefe do Poder Executivo, uma vez que esses instrumentos de gestão 

associada integram a Administração Pública consensual, e, por conseguinte, envolvem a 

manifestação de vontade dos gestores, não apenas no ato de assinatura, mas também durante a 

execução das atividades. Todavia, ao confrontar esse dado com os benefícios da gestão 

associada de proporcionar a universalização da prestação de serviços públicos, e, portanto, em 

última instância, garantir os direitos fundamentais, especialmente aqueles caracterizados pela 

segunda e terceira dimensões e que formam o núcleo substancial dos direitos fundamentais 

sociais no Brasil, observa-se claro conflito de valores, diante do risco de, por motivos de 

conveniência política, serem desfeitas as políticas públicas, acarretando prejuízos aos direitos 

fundamentais dos cidadãos. 

Ademais, de maneira específica, há questões periféricas que envolvem o tema, como, 

por exemplo, o desvio de finalidade na criação de consórcios e de convênios de cooperação, 

para realizar atividades estranhas à noção de serviço público; o caráter plurifederativo que 

assumem os consórcios públicos; o conflito entre os interesses locais congregados dos 

municípios e o interesse dos estados no que tange a uma possível regionalização dos serviços 

públicos. 

Nesse sentido, o estudo do tema almeja identificar e delinear, com rigor científico, o 

instituto da gestão associada de serviços públicos dentro do ordenamento jurídico pátrio (suas 

características, vantagens e modalidades), explicar as dificuldades deflagradas, sob a ótica do 

Direito Constitucional e do Direito Administrativo, e, como motivação principal, colocar o 

instituto sob o exame de constitucionalidade para saber se é um instrumento adequado aos 

fins a que se propõe e em que medida pode sê-lo. 

Por ter como objeto atividade já em prática pela Administração Pública, com 

repercussão na prestação de serviços públicos, como dito, em especial, de saúde e de 

saneamento básico, e, por conseguinte, nos direitos fundamentais dos cidadãos, a pesquisa 
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proposta possui nítida importância social à medida que objetivará equacionar os interesses e 

valores envolvidos, de modo a tentar atingir resultados adequados à Constituição de 1988 e 

buscar segurança jurídica na utilização dos instrumentos de gestão associada de serviços 

públicos. 

Por fim, a partir de uma compreensão crítica e analítica da gestão associada, os 

resultados obtidos podem servir de referência teórica para utilização das ferramentas de 

cooperação federativa disponibilizadas pelo ordenamento, bem como auxiliar na fiscalização 

dessa utilização pelos órgãos e entidades de controle da Administração Pública, como o 

Ministério Público e os Tribunais de Contas, no sentido de ofertar critérios para combater 

abusos praticados por gestores públicos e de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos 

usuários dos serviços públicos. 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa é investigar se e em que medida a gestão associada de 

serviços públicos, como ferramenta administrativa decorrente do federalismo de cooperação, 

em seu desenho constitucional e legal, é instrumento adequado para garantir a autonomia dos 

entes federados, conforme o princípio federativo, e promover as políticas públicas voltadas à 

implementação dos direitos fundamentais ligados aos serviços públicos. 

São objetivos específicos: 

a) propor critérios objetivos para a utilização da gestão associada como instrumento de 

políticas públicas; 

b) identificar possíveis desconformidades na construção teórica dos institutos da gestão 

associada, do consórcio público e do convênio de cooperação, bem como propor soluções 

juridicamente possíveis; 

c) apresentar um modelo constitucionalmente adequado de gestão associada que respeite o 

princípio federativo e os direitos fundamentais; 

d) propor balizas para o controle judicial das políticas públicas quando envolvem conflitos 

interfederativos. 

1.3 Problematização 

Com base na justificativa e nos objetivos, faz-se uma análise da gestão associada de 

serviços públicos à luz do federalismo brasileiro e do papel da Administração Pública na 
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implementação dos direitos fundamentais. Apontam-se as seguintes indagações, norteadoras 

da pesquisa: 

a) existe uma teoria geral do federalismo? Qual seria o conteúdo do princípio federativo? 

b) que papel desempenham os municípios na Federação brasileira encartada na 

Constituição de 1988? 

c) o que é o princípio da colaboração federativa e como ela se manifesta na Constituição? 

d) o que é e qual é a origem do instituto da gestão associada de serviços públicos? 

e) quais as finalidades e vantagens da gestão associada de serviços públicos? 

f) como coordenar a autonomia dos entes federativos na gestão associada de serviços 

públicos? 

g) como resolver o conflito de valores entre as discussões de poder pertinentes ao princípio 

federativo e a garantia dos direitos fundamentais? 

h) de que maneira poderá ser garantida a constitucionalidade do instituto da gestão 

associada? 

i) há um modelo mais adequado de gestão associada de serviços públicos? 

j) que condicionantes devem ser colocadas para o controle judicial de políticas públicas 

envolvendo conflitos federativos? 

1.4 Estrutura e metodologia 

Excetuada esta introdução (Seção 1) e as considerações finais (Seção 6), a pesquisa 

está dividida em quatro partes. A Seção 2 cuida de fazer um desenho do federalismo brasileiro 

como ele vem sendo desenvolvido e, ao final, de propor uma leitura alternativa da 

Constituição para vislumbrar um modelo federativo mais dinâmico, pelo menos no que se 

refere às competências periféricas. 

Na Seção 3, discute-se sobre a inserção da Administração Pública sistêmica, como 

contraponto à Administração Pública burocrática, no ordenamento jurídico pátrio, e os 

reflexos desse fenômeno no Direito Administrativo, em especial para verificar como se 

comporta a noção de serviço público numa Administração Pública orientada para a 

implementação dos direitos fundamentais como interesse público. 

Na Seção 4, procede-se à apresentação e à análise da gestão associada de serviços 

públicos, sua introdução no ordenamento jurídico e suas características e espécies. Algumas 

discussões importantes são travadas para que se possa, após maturação do tema, introduzir a 

Seção 5, com o cotejo do instituto da gestão associada com o respeito ao princípio federativo 
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no pacto existente na Constituição de 1988 e a implementação dos direitos fundamentais pela 

Administração Pública. 

Em termos de metodologia, o estudo é desenvolvido a partir da análise documental, de 

documentos públicos produzidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, não se 

limitando aos textos legislativos e regulamentares, e da análise bibliográfica produzida em 

relação a esses documentos. Nesse sentido, há uma dedicação especial à literatura jurídica 

nacional, tanto pela convicção de que já se tem no País um desenvolvimento científico próprio 

no Direito digno de atenção quanto pela necessidade de percepção dos problemas e 

interpretação dos textos legislativos a partir da perspectiva contextual nacional. 

Em termos de metodologia de interpretação, embora não se tenha filiação a uma 

vertente teórica de interpretação do Direito, as análises empreendidas sempre almejam 

agregar, em maior ou menor medida, de um lado, o zelo pelo texto constitucional e a atenção 

cautelosa a eventuais armadilhas argumentativas oriundas de deduções de implicitude — 

tendo em vista a antinomia, aprioristicamente insolúvel, verificada entre norma geral 

exclusiva e norma geral inclusiva (BOBBIO, 1999, p. 132-139) —, de abstrações axiológicas 

— que comumente conduzem à “tentação escorpiônica dos princípios” (MORAES, 2004, p. 

187) e ao fenômeno do “panprincipiologismo” (STRECK, 2010, p. 171), sem cair numa 

negação à juridicidade de normas de estrutura dita principiológica — e do senso comum 

teórico (WARAT, 1982, p. 48-57), e, de outro, a força normativa da Constituição (HESSE, 

1991), norteada pela efetividade dos dispositivos constitucionais com a realidade social. 

Assim, em certa medida, procede-se a interpretações mais voltadas para uma postura 

tradicional do positivismo jurídico, sem deixar de reconhecer a mudança do referencial 

jurídico-normativo ocupado pela Constituição e a primazia sistêmica dos direitos 

fundamentais, mas ao mesmo tempo concretista, pela necessidade de plasmar texto e 

contexto, norma e fato, sistema jurídico e ambiente social, com vistas à efetividade do texto 

constitucional, especialmente quando envolvida uma discussão sobre poder, tanto em torno do 

federalismo quanto a respeito da Administração Pública. Metodologia que muito se aproxima, 

sem, no entanto, redundar numa identificação pura, com uma proposta garantista do Direito 

(FERRAJOLI, 2006, p. 788-790, 2012a, p. 13-56, 2012b, p. 231-254). 

Por fim, é oportuno salientar que não se confere primazia para análises históricas ou 

comparadas como questões principais de estudo; no entanto, sempre que oportuna, a 

referência histórica ou estrangeira será incidentalmente utilizada para melhor contraste com a 

atual realidade institucional nacional. 
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2 O FEDERALISMO BRASILEIRO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

A Constituição de 1988 consagrou, na esteira do constitucionalismo republicano do 

País desde 1891, a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito 

(artigo 1º). Para uma discussão acerca da constitucionalidade da gestão associada dos serviços 

públicos, um dos parâmetros decisivamente contextuais para se realizar tal mister é, sem 

dúvidas, o federalismo, segundo os contornos dispostos no País. Sobressai, assim, a 

importância do estudo em parte geral, em parte especificamente voltado para o caso brasileiro, 

de como deve funcionar o sistema federativo, sua dinâmica e seus elementos marcantes. 

Alguns aspectos foram selecionados criteriosamente, pela relevância que possuem 

para uma abordagem minimamente satisfatória da questão. Assim, são apresentadas 

inicialmente (Seção 2.1) algumas considerações em torno de uma noção de federalismo, 

embora em linhas gerais, com destaque para os tipos de formação (Seção 2.1.1) e a 

propositura do princípio federativo, em contraste ainda com o pacto federativo (Seção 2.1.2). 

Em seguida, analisa-se o federalismo brasileiro na atual Constituição e como ele vem sendo 

interpretado pelo seu guardião (Seção 2.2), debruçando-se em especial no tocante às técnicas 

utilizadas pelo texto constitucional para a repartição de competências (Seção 2.2.1) e como é 

construída a autonomia municipal, especialmente em relação aos estados (Seção 2.2.2). Já 

especificamente avançando para o problema da gestão associada dos serviços públicos, são 

discutidas duas classificações das federações, a saber, o federalismo de cooperação (em 

oposição ao clássico federalismo dual) (Seção 2.3) e o federalismo assimétrico (em oposição à 

simetria federativa) (Seção 2.4), de modo a se verificar como eles são realizados no caso 

brasileiro. Particularmente em relação ao federalismo assimétrico, destina-se uma parte do 

estudo para correlacioná-lo com o federalismo fiscal brasileiro e os problemas que surgem daí 

(Seção 2.4.2). 

Tais discussões têm como objetivo primário trazer a lume as principais variáveis que 

envolvem o problema do federalismo e particularmente do federalismo brasileiro. O estudo a 

ser esboçado não tem o condão de simplesmente repetir conclusões anteriores, tampouco 

encerrar debates que circundam o federalismo. Parte-se da conjetura de que vigora entre os 

operadores do Direito uma concepção do federalismo brasileiro que, embora tenha as 

pretensões de ser clara e objetiva e, em razão disso, de trazer as respostas para todos os 

problemas, é, no entanto, fundamentado em premissas no mínimo questionáveis. 

Apresentando-se uma proposta diversa, que prestigia a cooperação federativa sem desrespeitar 

os espaços de autonomia dos entes periféricos, pretende-se levantar críticas em direção à 
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visão tradicional e contemplar algumas perspectivas que servirão de baliza para as seções 

seguintes (Seção 2.5). 

2.1 Características de uma teoria geral do federalismo 

Cumpre discutir, inicialmente, se é possível elaborar uma teoria do federalismo que 

abarque todas as manifestações federativas que existem e possam vir a surgir. É um 

questionamento aparentemente óbvio, mas que, por trás dele, existe um mais relevante, que 

concerne à identificação de características gerais do fenômeno, no intuito de se buscar 

encaixar numa mesma moldura um conjunto de situações aparentemente semelhantes. Na 

prática, todavia, não se pode conceber a existência de federalismos idênticos (HESSE, 1998, 

p. 179; BERCOVICI, 2004, p. 9); como fenômeno cultural e dependente da evolução 

histórico-política dos povos, sua manifestação nos diversos exemplos de estados federais é 

feita de forma particularizada (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 21), sendo um desafio fazer 

paralelos de características. Até mesmo nos casos em que um mesmo modelo individual é 

importado, a exemplo do modelo federativo estadunidense — que, sendo considerado o 

primeiro dos federalismos, pelo menos na sua conformação do período moderno (ALMEIDA, 

Fernanda, 1991), tem servido como paradigma mundial —, não se pode concluir 

necessariamente que o importador deterá os mesmos caracteres, tendo em vista o impacto das 

idiossincrasias sociais, políticas e econômicas na concepção cultural e no desenvolvimento do 

federalismo. 

Assim, estudar o federalismo no âmbito de uma teoria geral, de modo a tentar propor 

uma abordagem completa do assunto, é um projeto científico fadado ao insucesso. O que é 

possível, em termos científicos, é apontar características que remontem a prováveis premissas 

básicas a respeito do conceito de federalismo, com base nas condições mínimas necessárias 

para se reconhecer o fenômeno, úteis para se tentar entender qual é o pano de fundo do 

federalismo. Tal compreensão tem sua relevância especialmente para fins jurídicos, quando 

necessário enfrentar situações difíceis de conflito de competências. 

Nesse sentido, o federalismo desponta como uma solução de engenharia político-

constitucional de separação vertical de poderes (HÄBERLE, 2006, p. 166; LOPES FILHO, 

2012, p. 18), consistente numa sociedade de entes autônomos com pretensão de unidade de 

poder soberano (RAMOS, 2010, p. 720). Ao lado da espécie horizontal (funcional) clássica de 

separação de poderes, que procede à especialização do poder segundo uma tipologia de 

funções (elaborar leis, executar leis e arbitrar soluções de forma definitiva), o federalismo 
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configura-se como uma espécie vertical de divisão do poder político, tendo por referência o 

critério territorial de validade da autoridade política. 

Portanto, partindo-se de um problema de divisão do poder político, típico do fenômeno 

constitucional, deve-se observar que o federalismo está envolvido num contexto temático que 

leva em consideração, como fator decisivo, características quanto a situações de fato a 

respeito dos fatores reais de poder (LASSALLE, 2004). Logo, pela sua própria natureza, 

enquanto fenômeno sociopolítico, o federalismo tende a ser bastante resistente a tentativas 

formais de clausura e engessamento, buscando, de acordo com o contexto em que envolvida a 

questão, alternativas que nem sempre são adequadas sob o ponto de vista jurídico. Essa 

característica é a que permite observar, com maior propriedade, o caráter dinâmico do 

federalismo, em relação ao qual se gera uma tensão com as regras constitucionais do sistema 

federativo. Por conta disso, a construção jurídica federativa deve possuir algum grau de 

flexibilidade, para permitir a manutenção da união dos entes diante de mudanças contextuais 

(sociais, políticas, econômicas e demográficas). 

Mas a presença de uma unidade coesa de poder político, de espaço de decisão a 

respeito do interesse público, não transforma automaticamente determinada organização 

territorial num ente federativo. Faz-se necessário, ao fenômeno político, agregar-se o 

fenômeno constitucional, de cunho nitidamente jurídico, como condição para se proceder à 

institucionalização formal dos centros de poder político (BONAVIDES, 2010, p. 193-194; 

HÄBERLE, 2006, p. 167). Logo, diz-se constitucional porque tem como pretensão a 

elaboração de um modelo de estado soberano através de uma constituição que, no caso do 

federalismo, por conta da natureza sociopolítica do fenômeno, é geralmente escrita. O texto 

constitucional, ademais de institucionalizar o ente central e os entes periféricos, busca 

proceder a uma divisão de atribuições de tomada de decisão acerca da coisa pública. 

A nota distintiva do fenômeno federativo, além do seu perfil constitucional em relação 

a outras manifestações de organização territorial do poder, está na atribuição de autonomia a 

todos os entes, e de soberania particularmente ao ente central (HÄBERLE, 2003, p. 264; 

LIMA; DINIZ, 1999, p. 5), que age em nome e no interesse de todos, numa forma de união 

que não pode ser dissolvida. A noção de soberania atribuída ao ente central deve ser lida de 

forma bastante limitada, já que, conferindo autonomia a todos os entes integrantes da 

federação, não se poderia conferir uma posição de supremacia a nenhum deles. Ademais, em 

Estados constitucionais democráticos, o poder soberano pertence, de forma latente, ao povo. 

Nesse sentido, a soberania conferida ao ente central deve ser compreendida como o conjunto 

de atribuições relativas às relações internacionais — em especial, forças armadas, proteção 
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das fronteiras e relações exteriores — e à manutenção da coesão interna do estado face a 

tentativas de segregação — mediante intervenção, em casos extremos. 

A noção de autonomia, por sua vez, também é passível de questionamentos, 

especialmente quanto ao seu conteúdo e extensão. Com efeito, deve-se conceber tal noção, 

partindo-se das premissas apresentadas, como a existência de atribuições relativas à tomada 

de decisão a respeito da coisa pública; dessa forma, envolve, numa versão minimamente 

crível de autonomia, a atribuição para produção de regras jurídicas gerais e abstratas, válidas 

para o âmbito territorial do ente, como tomadas de decisão política num primeiro momento, e 

a atribuição para execução dessas regras produzidas anteriormente para a realização da coisa 

pública, também entendida como tomada de decisão política, já num segundo momento. 

No modelo do Estado Democrático de Direito, em relação ao qual o federalismo é 

historicamente vinculado e funcionalmente associado (HESSE, 1998, p. 220) — já que, como 

visto, a noção de federalismo tem como premissa a existência de pluralismo dos centros de 

poder político (HÄBERLE, 2003, p. 262; LIMA; DINIZ, 1999, p. 11) e cuja 

institucionalização depende de respaldo jurídico-constitucional consistente numa carta 

política escrita e rígida (LIMA; DINIZ, 1999, p. 5) —, a autonomia dos entes federativos 

suscita, de um lado, a primazia da tomada de decisão mediante lei em sentido estrito, com 

validade para o espaço territorial do ente, e, de outro, a atribuição executiva de cumprir a lei e, 

assim, realizar o interesse público, entendido como o interesse do povo, que age por sua 

própria manifestação de vontade ou através de representantes. Assim, a existência de 

competências jurisdicionais dos entes periféricos não é condição sine qua non para a 

configuração da federação. 

Pode-se destacar, ainda a respeito da autonomia, que, tal como a noção de liberdade, 

seu exercício somente pode ser entendido como legítimo quando realizado dentro dos limites 

e formas previstos na constituição, o que implica, ao mesmo tempo, o respeito aos âmbitos de 

atuação autônoma dos demais entes federados, e o compromisso com os objetivos do estado 

federal e dos fins precípuos da federação. 

Quanto à pretensão de indissolubilidade, são estabelecidos certos mecanismos de 

controle recíproco entre os entes. Entre esses mecanismos, é lugar comum a previsão de 

intervenção (HÄBERLE, 2003, p. 264-265), quando os entes periféricos tencionem violar as 

regras constitucionais ou atentem à unidade do estado federal. Nesse sentido desponta a 

necessidade de configuração de um ente central forte, o que pode acarretar alguns problemas 

relativos à autonomia dos entes periféricos. As causas e os procedimentos de intervenção, por 
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óbvio, também devem estar previstos na constituição. Para tanto, exige-se um órgão com 

competência para interpretar as regras do pacto federativo. 

Sendo uma ferramenta de distribuição de competências entre entes autônomos e 

inseparáveis (HÄBERLE, 2003, p. 264), o federalismo também costuma se preocupar com a 

distribuição de receitas em conformidade com a quantidade de atribuições conferidas e o 

custo necessário para a realização das atividades públicas de forma adequada (SHAH, 1990, 

p. 3). Nesse sentido, a definição de competências para instituir e arrecadar tributos, bem como 

de regras de distribuição de receitas entre os entes, fazem-se presentes nos textos 

constitucionais dos estados federados. Trata-se de um elemento altamente sensível para a 

definição das tendências do modelo federal, induzindo a prevalência de um federalismo de 

equilíbrio ou de desequilíbrio. 

Por fim, um último elemento que certamente merece consideração para uma noção 

geral de federalismo encontra-se na finalidade do instituto. Além do já mencionado intuito de 

proceder à divisão do poder político, reduzindo-se os problemas inerentes à concentração de 

poderes, o estado federal tem como meta manter sua própria unidade política (HESSE, 1998, 

p. 181) e a integridade de sua estrutura interna, ou seja, dos seus integrantes. Dessa maneira, o 

federalismo tem como finalidade, num primeiro plano, perpetuar a existência institucional dos 

entes federativos, e, no segundo plano, permitir que cada um desses entes possa exercer seu 

espaço de autonomia decisória a respeito da coisa pública, conforme definido na constituição. 

Fora esses pontos destacados, outras características que sejam observadas nos modelos 

de federação no mundo vão agregar particularismos. E o caso mais emblemático disso pode 

ser encontrado no próprio federalismo brasileiro, que, com a Constituição de 1988, colocou de 

uma vez por todas o município no rol das instituições federais, mas, por outro lado, elaborou 

um modelo complexo de federalismo de três níveis, antes desconhecido na história 

constitucional (LOPES FILHO, 2012, p. 266), e no qual falta ao município uma regra de 

participação nas decisões dos entes maiores, sem que, todavia, o retire da condição de ente 

federativo. Não obstante, o sistema federativo brasileiro respeita essa regra no que tange aos 

estados membros, cujos representantes compõem uma das casas legislativas da União. Logo, 

as demais características que podem ser observadas passam para um âmbito de gradação, 

aplicando-se em maior ou menor grau nos exemplos federativos. 

2.1.1 Os tipos de formação federativa e sua relevância jurídica 

Esboçadas as linhas gerais que seriam as definidoras de uma noção de federalismo, 

faz-se necessário e oportuno verificar determinados particularismos. Uma forma muito 
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recorrente de se proceder à classificação das manifestações federativas dá-se de acordo com o 

processo de formação do estado federal. Assim, fala-se em federação por agregação e 

federação por desagregação (LOPES FILHO, 2012, p. 31-32). 

O primeiro tipo refere-se ao modelo clássico e emblemático do padrão utilizado pelo 

federalismo estadunidense, no qual os estados antes soberanos se unem para formar uma 

união federal soberana, abdicando esses estados do poder político soberano sem perda de sua 

autonomia pela manutenção de competências legislativas e executivas; o estado federal se 

forma através da composição de poderes na criação de um ente central. Já o fenômeno do 

segundo tipo é observado em alguns casos mais recentes de federação, nos quais o estado, 

antes unitário, passa a reconhecer institucionalmente a existência de diferentes centros 

periféricos de decisão política, definidos em âmbitos territoriais menores ao do estado 

unitário, e a atribuir-lhes determinados espaços jurídicos de decisão; dessa forma, passando a 

se definir o ente central como união dos periféricos, o estado unitário transforma-se em 

federal através da descentralização de competências. 

Tal classificação, à primeira vista, parece ser um tipo de divisão que somente tem sua 

utilidade para fins de estudo de comportamentos sociológicos ou históricos de formação dos 

estados federais. No entanto, essa classificação pode acarretar uma série de consequências 

jurídicas para o estudo e a compreensão do fenômeno federativo em cada um dessas espécies, 

notadamente na discussão relativa à divisão de competências. 

No federalismo por agregação, ou federalismo de integração, considerando a 

existência pretérita de entes soberanos como premissa fundamental para a construção de um 

ente central forte e soberano, a atribuição de competências dá-se de forma bastante 

emblemática, com a enumeração das competências do ente central — que seria, para fins 

institucionais, um ente novo — e a atribuição das competências residuais para o ente 

periférico — que não teria perdido senão a soberania, sendo chamado de estados membros 

(CAMPOS, 2007, p. 169). Como consequências desse parâmetro, observa-se que a 

constituição elaborada não possui o intuito de promover uma separação rigorosa de 

competências, apenas definindo com maior ou menor precisão as atribuições do ente central; 

outra característica definitiva desse modelo é a existência de uma estratégia de flexibilidade 

consistente na previsão de competências legislativas concorrentes, pelas quais se mantém sob 

a custódia dos estados membros a atribuição para legislar sobre determinado assunto enquanto 

o ente central não disciplinar a respeito; e, como corolário da competência legislativa 

concorrente, a primazia da legislação do ente central em relação aos entes periféricos 

(HÄBERLE, 2003, p. 265), não se tratando de uma regra hierarquicamente superior, mas um 
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critério de solução de conflitos normativos em espaços de competências não exclusivas 

(CAMPOS, 2007, p. 169-172). 

Ademais, esse modelo clássico é que demanda propriamente a regra da participação, 

conferindo aos entes periféricos parte do poder legislativo do ente central (HÄBERLE, 2003, 

p. 265; LIMA; DINIZ, 1999, p. 5), de forma a evitar que o poder executivo central pudesse 

exercer uma influência atentatória à autonomia dos entes periféricos. Por conta da importância 

da regra de participação, é recorrente a descaracterização do federalismo por desagregação e 

de formas similares de autonomização de entes periféricos como um processo de formação de 

uma federação propriamente dita (SILVA, 2005, p. 474-475). 

No tocante ao federalismo por desagregação, ou federalismo de restituição, o estado 

unitário passa a reconhecer identidades institucionais para centros de decisão política 

espacialmente menores e internos a seu território, sejam elas pré-existentes à formação do 

estado, sejam elas concomitantes, mas que não contavam com organização e força política 

necessárias para marcarem presença no cenário institucional do ordenamento jurídico central. 

Assim, a atribuição de competências é conferida mediante a limitação dos poderes do ente 

central e a constituição propriamente dita das institucionalidades periféricas, com a definição 

mais precisa e excludente das competências de todos os entes; por conseguinte, a carta 

constitucional, considerada como o documento jurídico que institucionaliza todos os entes 

constituídos, possuidor de força normativa plena e fonte de validade de todo o ordenamento, 

passa a ter a repartição de competências interpretada com pretensão de resolução de todos os 

conflitos; embora haja a previsão de competência residual, esta norma operaria como mera 

regra de clausura do sistema de competências federativas (CAMPOS, 2007, p. 176-178). 

Nesse modelo, o estado então unitário em pouco altera sua feição original e seus órgãos 

integrantes, e, adotando-se uma noção estrita de competência, a divisão de competências é 

muito mais voltada para conferir a função executiva aos entes periféricos. 

Diversamente do modelo anterior, o federalismo por desagregação demanda outros 

mecanismos de controle, diversos da regra de participação, consistentes, em síntese, na 

tentativa de exaustão na distribuição de competências entre os níveis federativos e a previsão 

de um órgão jurisdicional que faça cumprir o texto constitucional. A previsão da regra de 

participação não é uma tônica nem uma exigência, desde que se compreenda que o processo 

de desagregação parte do reconhecimento da organização política dos grupos territoriais 

menores, e que, na divisão do poder soberano, o poder legislativo do ente central será 

composto pelos representantes das respectivas populações. 
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Uma análise crítica da distinção ora apresentada é merecida, à luz de uma perspectiva 

jurídica do critério de classificação utilizado. 

Em primeiro lugar, o processo histórico-político de formação da federação é utilizado 

como paradigma para o estabelecimento desses dois modelos propostos, tendo por conta o 

comportamento realizado em determinados estados que se formaram sob esse modelo. No 

entanto, deve-se considerar que o processo histórico-político de formação não pode ser 

utilizado de maneira determinística; vale dizer, que pelo fato de determinado estado federal 

ter surgido por agregação ou por desagregação acarrete que se apliquem de forma causal as 

consequências de cada um dos modelos. 

Assim, deve-se reconhecer que a estrutura juridicamente estabelecida nos textos 

constitucionais é a que vai definir, como ponto de partida para a concretização da federação 

(KELSEN, 1998a, p. 461), se foi adotado um ou outro modelo. A ordem a partir da qual se 

forma determinado estado federal não significa necessariamente e não pode implicar que, pelo 

fato de determinada organização (seja a parcial, seja a central) não existir previamente como 

instituição, de fato não possuísse algum grau de capacidade decisória e organizativa acerca de 

determinadas questões políticas concernentes a seu âmbito de atuação, tendo um verdadeiro 

ordenamento parcial, em que pese não fosse integrado ao ordenamento do respectivo ente 

soberano. Particularmente a esse respeito, a federação brasileira formou-se historicamente 

mediante um processo de desagregação, iniciado embrionariamente no Período Regencial, 

com a aprovação da Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834, mais conhecida como o Ato 

Adicional à Constituição de 1824 (DOLHNIKOFF, 2005, p. 285), que conferiu competências 

legislativas às então províncias do Império, mediante a substituição dos Conselhos Gerais de 

Províncias pelas Assembleias Provinciais, nos termos do artigo 1º (BRASIL, 1834, online); 

mas, por outro lado, adotou como paradigma jurídico o modelo federativo estadunidense 

(DOLHNIKOFF, 2005, p. 55-65), declaradamente por agregação, denotando, assim, uma 

primeira característica, histórica, do chamado federalismo à brasileira. 

O que o processo histórico de formação pode sugerir é tão somente uma tendência 

cultural de forças — os fatores reais de poder (LASSALLE, 2004) —, determinada pelo grau 

de organização administrativa dos entes federativos e do nível de confiança a ser atribuído a 

uns e outros entes, razão pela qual as federações poderão variar de tendências ao longo do 

tempo, segundo forças centrípetas e centrífugas de distribuição de competências. 

Em segundo lugar, não se pode aceitar que, na comparação do primeiro com o 

segundo modelo de formação federativa, se diga que a constituição que institui a federação 

por agregação também não proceda igualmente à instituição dos entes parciais, simplesmente 
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pelo fato de que a constituição não estabeleceria as competências deles, conferindo-lhes um 

espaço residual de atuação. A transformação de entes antes soberanos em instituições 

autônomas numa união indissolúvel implica, pelo menos em teoria jurídico-constitucional, o 

iniludível reconhecimento da nova constituição desses sujeitos políticos. Deve-se observar, no 

entanto, que mesmo na intenção de definir com exaustão as atribuições, o texto sempre estará 

sujeito à vagueza e indeterminação, bem como a mudanças contextuais, quando não se vale 

propositadamente de conceitos indeterminados para evitar uma enumeração incompatível com 

a técnica legislativa, o que obsta a missão de esgotar os espaços de liberdade de definição de 

competências. Ademais, dentro da noção de autonomia encontra-se inevitavelmente a 

atribuição de auto-organização, isto é, a definição da própria constituição dos entes parciais, 

conferindo um espaço mais ou menos amplo de determinação das estruturas e procedimentos 

de funcionamento do ente, a partir do texto constitucional. 

O fato de a constituição silenciar a respeito de determinados assuntos que, em última 

análise, dizem respeito à distribuição de competências deve ser adequadamente interpretado, 

de forma a reconhecer a juridicidade do próprio texto constitucional quando atribui 

competências residuais. No entanto, a compreensão não pode deixar de se furtar da 

interpretação sistêmica do contexto federativo em que inserido, correspondente às normas 

jurídicas expostas no princípio federativo e no pacto federativo. 

2.1.2 Princípio federativo e pacto federativo 

A constituição, no estado federal, ao estabelecer pactos sociais, econômicos e políticos 

entre os cidadãos, institui no seu texto também um pacto federativo, como espécie de pacto 

político entre os diversos centros de poder. No entanto, com a definição constitucional de que 

o estado constitui-se em uma federação, também se positiva um princípio federativo. Uns, 

como regras jurídicas, e outro são essenciais para a compreensão da forma de atuação dos 

entes federativos. 

O princípio federativo, de caráter estruturante, dotado dessa natureza principiológica, 

configura-se como princípio material essencial de uma constituição de um Estado federal 

(HÄBERLE, 2003, p. 261) e tem o condão, pela natureza específica da matéria, de irradiar 

seus efeitos para todo o sistema constitucional de distribuição de competências (do pacto 

federativo), com eficácia pro tanto para a compreensão do funcionamento e organização do 

Estado (ÁVILA, 2011, p. 126-128). Diferentemente das regras que compõem o pacto 

federativo, o princípio federativo deve promover uma abertura argumentativa para servir de 

norte interpretativo na solução de conflitos federativos em contextos nos quais as regras não 
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sugerem uma solução imediata ou quando a solução prevista no texto não se mostra a mais 

adequada de acordo com as características do caso concreto. 

Questiona-se qual o conteúdo do princípio federativo, como manifestação jurídica do 

conceito normativo de federalismo (HESSE, 1998, p. 179). Conquanto se trate de um 

princípio não explícito no sistema, por dizer respeito a elemento definidor do estado, partindo 

das declarações constitucionais de que determinado estado é federal, seu conteúdo somente 

pode ser aproximado por abstração e generalização. Ademais, para conformar sua natureza 

jurídica, também deve ter forte carga axiológica, aludindo a valores concernentes ao 

federalismo. Com efeito, a proposta do princípio federativo deve envolver, com inspiração nas 

características genéricas do federalismo (Seção 2.1), três subcritérios: a indissolubilidade da 

união, a autonomia isonômica dos entes constitutivos e o compromisso interfederativo 

(HESSE, 1998, p. 180-181). Deve-se verificar como se comporta funcionalmente cada um 

desses subcritérios. 

À indissolubilidade da união federativa associa-se a proteção e manutenção da vida 

institucional da federação. Com base nela, verifica-se a legitimidade de regras constitucionais 

que estabelecem o pacto como cláusula pétrea, e os mecanismos de intervenção; por outro 

lado, também com base nela se devem autorizar considerações argumentativas em prol da 

relativização interpretativa de determinadas regras constitucionais no intuito de garantir a 

manutenção da união federal diante da incerteza dos contextos futuros. Assim, o subprincípio 

da indissolubilidade permitiria legitimar o exercício da função estabilizadora face a mudanças 

no sistema jurídico a partir de variações significativas dos fatores social, econômico e político 

dos entes federados de modo a garantir a manutenção da união. A indissolubilidade também 

se presta a deslegitimar decisões políticas tendentes à insurreição dos entes. 

A autonomia isonômica dos entes privilegia a liberdade e a igualdade de tratamento 

entre os entes federativos, legitimando dessa forma o exercício da função alocativa através 

das regras de distribuição de competências legislativas e executivas. Esse subprincípio 

também exige o respeito ao mínimo existencial dos entes periféricos e conduz à vedação de 

interferência decisória direta nos poderes legislativo e executivo, permitindo que estes possam 

exercer a política, ainda que isso possa vir a ocorrer, por consideração aos demais 

subprincípios federativos, em limites mais ou menos estritos. Outro fator levado em 

consideração nesse aspecto é a questão do tratamento isonômico, que passa a considerar 

questões de simetria e assimetria jurídicas face a características geográficas, políticas e 

socioeconômicas distintas (Seção 2.4). 
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O compromisso interfederativo encerra os deveres de conduta amistosa entre os entes 

federativos e de fidelidade para com a união (HESSE, 1998, p. 212), em proteção aos valores 

de solidariedade e de cooperação entre os entes federativos. Encartados num gênero maior de 

colaboração recíproca (CARVALHO FILHO, 2007a, p. 302), solidariedade e cooperação 

diferem na medida em que o primeiro encarta a corresponsabilidade e transcendência (DINIZ, 

2007, p. 172), legitima a implementação constitucional de práticas redistributivas de acordo 

com as aptidões de cada ente federativo em prol dos menos beneficiados, enquanto o segundo 

visa a promover estratégias de ganhos recíprocos entre os atores federativos. O exercício 

desse subprincípio, como função distributiva, inclui ainda os deveres de informação, 

consideração e cooperação entre os entes (HESSE, 1998, p. 214), reprovadas, em primeira 

instância de aplicação, alternativas políticas que promovam tanto a competição de 

competências e recursos quanto o insulamento administrativo dos entes federados. 

Conjuntamente com a indissolubilidade da união, o compromisso interfederativo coloca em 

panos limpos a comunhão de destino de todos os entes federados. 

Em contraposição ao princípio federativo, o pacto federativo, por sua vez, propõe-se 

como síntese das regras constitucionais que respeitam ao federalismo, traduzindo-se nos 

termos do “contrato social” da federação. Ademais, como elemento que define e singulariza a 

federação, o pacto envolve todos os elementos que caracterizam determinada forma de união. 

Assim, compõem o pacto federativo: a declaração da forma de organização federal; a 

identificação dos níveis federativos; a atribuição de autonomia, incluindo a forma de criação, 

e definição dos institutos básicos dos entes federados; a alocação de competências legislativas 

e executivas e a alocação de competências financeiras (originárias e derivadas); os 

instrumentos de controle do pacto (p. ex. uma Corte constitucional) e as hipóteses e 

procedimentos de intervenção (hipóteses de exceção à autonomia). 

O pacto federativo não se trata de um acordo estabelecido somente no marco inicial da 

existência institucional da federação, configurando-se, a partir daí, uma imutabilidade de suas 

regras. O pacto federativo deve ser capaz de atender às necessidades de mudanças 

contextuais, sempre tendo em mira o princípio federativo como baliza de aplicação. Daí 

porque, respeitado o núcleo essencial da federação, sendo vedada a abolição da forma 

federativa, deve o pacto federativo permitir uma determinada flexibilidade, sob pena de se 

tornar ineficaz e transformar a constituição em uma simples folha de papel. Essa flexibilidade 

pode ser conferida tanto pela própria abertura textual (conceitos jurídicos indeterminados) 

quanto através de mecanismos próprios de modificação constitucional (emendas). 
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Contudo, tanto o princípio federativo quanto o pacto federativo são indistintamente 

utilizados na argumentação jurídica, especialmente na argumentação pretoriana, para induzir 

tratar-se de um sistema rígido de divisão de poderes. No entanto, esse tipo de compreensão a 

respeito desses elementos é equivocado. Quanto ao princípio federativo, enquanto elemento 

de estabilização de tensões entre sistema e ambiente, mediante abertura da cadeia 

argumentativa (NEVES, 2012, online), não há dúvidas do engano. Já no que concerne ao 

pacto federativo, sua relação com a segurança jurídica não pode ser afastada, mas coloca um 

ônus para quem o alega de demonstrar na especificidade do problema enfrentado como o 

pacto federativo promoveria a rigidez. Tratando-se de solução que, de fato, não caiba na 

abertura textual das regras constitucionais, há procedência nesse tipo de alegação. 

Uma última questão acerca do pacto federativo é que ele não se configura, dentro do 

sistema constitucional, como um bloco independente de regras. Deverá guardar interconexões 

necessárias com partes essenciais de qualquer texto constitucional, como o sistema de 

proteção dos direitos fundamentais e as ordens econômica e social instituídas. No entanto, em 

virtude dos entraves na aproximação entre um pacto de natureza marcadamente política — de 

distribuição de poderes — com pactos de cunho jurídico — de limitação do poder —, 

evidencia-se a necessidade de interposição de um elemento de transição e união entre essas 

partes constitucionais. Entende-se que a conexão entre o pacto federativo e os pactos de 

direitos fundamentais e da ordem econômica vem a ser mediada pela Administração Pública, 

discutida noutra oportunidade (Seção 3). 

2.2 O federalismo brasileiro na Constituição de 1988 

O federalismo brasileiro desenhado na Constituição da República de 1988 é bastante 

singular, embora se possa sugerir que seu conteúdo é consequência de um longo processo de 

maturação das instituições políticas fundantes do país (LOPES FILHO, 2012). Não é objetivo 

deste estudo fazer uma recapitulação histórica das manifestações federativas nas constituições 

brasileiras pretéritas; outras pesquisas já o fizeram de forma satisfatória para os fins aqui 

propostos (BERCOVICI, 2004, p. 11-54; BONAVIDES, 2004, p. 362-368; CUNHA FILHO; 

AVELINO; MORAES FILHO, 2011). 

A nota característica da singularidade do fenômeno federativo na República brasileira 

de 1988 fica, em especial, com a consagração do município como ente federativo de forma 

explícita (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 121; LIMA; DINIZ, 1999, p. 6), notadamente, nos 

artigos que principiam os princípios fundamentais da República (art. 1º, caput) e a 

organização do Estado (art. 18, caput). Nas manifestações constitucionais pretéritas, até 



31 
 
mesmo desde a Constituição de 1824, mas especialmente a partir das constituições 

republicanas, a atenção à esfera política municipal sempre foi levada em consideração 

(LIMA; DINIZ, 1999, p. 6; LOPES FILHO, p. 266-269), sugerindo seu papel significativo na 

formação do país. Assim, não se pode afirmar que a institucionalização federativa dos 

municípios no Brasil tenha sido uma verdadeira revolução na distribuição dos poderes no 

país, pois buscou a consagração de algo já existente no cenário político (BONAVIDES, 2007, 

p. 351-353); contudo, deve-se reconhecer que ela ocorreu sem precedentes na constelação das 

constituições federais mundiais (BONAVIDES, 2007, p. 347; LOPES FILHO, 2012, p. 266). 

Da mesma forma, o Distrito Federal também alçou a categoria de ente federativo, com 

características únicas que o distinguem das estruturas estatais e municipais e que ao mesmo 

tempo o aproximam de ambos conjuntamente. 

Em cotejo com a noção esboçada de federalismo, observa-se que a Constituição da 

República de 1988 contém, em maior ou menor grau, todos os elementos essenciais para que 

se possa afirmar a existência, pelo menos, de um projeto de federação. Assim, o artigo 1º 

principia a Carta Constitucional denominando o Estado como República Federativa, 

indicando quais são os entes que integram a união federativa — estados, municípios e Distrito 

Federal. Embora o artigo 1º já trouxesse de forma mais ou menos explícita os níveis 

federativos, tem-se no artigo 18 uma determinação mais concreta, com a inclusão da União no 

rol dos entes. O mesmo artigo 1º declara ainda a regra de indissolubilidade do pacto. 

No mesmo dispositivo constitucional (artigo 18), a Constituição também estabelece a 

autonomia dos entes. A respeito da criação dos entes federados, enquanto a União é 

efetivamente instituída no próprio texto constitucional, os estados, municípios e Distrito 

Federal não são criados pela Constituição, que, em respeito e coerência à autonomia, remete a 

elaboração das respectivas Cartas — para os estados mediante constituição (artigo 25); para 

os municípios e o Distrito Federal, lei orgânica (artigos 29 e 32) —, como manifestação do 

que se chama de poder constituinte derivado decorrente. Contudo, o texto constitucional exige 

o respeito aos princípios encartados na própria Constituição da República. Ressalte-se, 

ademais, que os §§ 3º e 4º do artigo 18 ainda tratam de processos dinâmicos de formação de 

estados e municípios. 

Embora direcione a criação dos entes periféricos através dos respectivos instrumentos 

jurídicos constituintes, a Constituição da República de 1988 não deixa de estabelecer 

regramentos mínimos acerca da estrutura padrão desses entes, no intuito de homogeneização 

das instituições básicas que dizem respeito à divisão funcional do poder — em outras 

palavras, a definição dos órgãos executivos, legislativos e judiciários e dos órgãos e 
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instituições essenciais para o exercício dessas funções (nomeadamente, tribunais de contas e 

ministério público). 

Não só da estrutura institucional cuida a Constituição, pois também propõe uma 

distribuição do patrimônio público respectivo a cada um dos entes. Nesse caso, adota o texto o 

mesmo parâmetro feito para a alocação de competências: à União, a definição exaustiva dos 

bens de uso comum ou de uso especial que integram seu patrimônio (artigo 20), e aos 

Estados, a definição exemplificativa (artigo 26), com explícita complementaridade aos bens 

da União. 

Conquanto a Constituição da República proceda a uma divisão de competências de 

forma difusa ao longo do texto, destacam-se concentrações dessas competências em 

determinados dispositivos, no que tange a competências materiais e legislativas próprias — da 

União nos artigos 21 e 22; dos estados no artigo 25, §§ 1º a 3º; dos municípios no artigo 30; e 

do Distrito Federal no artigo 32, § 1º — e a competências materiais e legislativas 

compartilhadas, nos artigos 23 e 24; no mesmo espírito, a Constituição também vai tratar de 

dividir as competências tributárias (para fins de instituição e cobrança de tributos) dos entes 

federados — da União nos artigos 147 a 149, 153 e 154, dos estados no artigo 155, dos 

municípios nos artigos 149-A e 156, e do Distrito Federal nos artigos 147 (que remete ao 

artigo 156), 149-A e 155 — e proceder à repartição dos valores arrecadados (artigos 157 a 

159), como duas técnicas complementares (LOPES FILHO, 2012, p. 49). 

Quanto aos instrumentos de controle do pacto, verifica-se a existência de mecanismos 

legislativos, jurisdicionais e executivos. Na primeira modalidade, podem ser incluídos o 

estabelecimento do Senado Federal como uma das casas legislativas da União, composto de 

representantes dos estados e do Distrito Federal (artigo 46) e com as mesmas prerrogativas e 

vedações dos membros da Câmara dos Deputados (artigos 53 a 56), e a previsão da forma 

federativa como cláusula pétrea, vedando proposta de emenda tendente a aboli-la (artigo 60, § 

4º, inciso I). Como mecanismo jurisdicional, tem-se a instituição do Supremo Tribunal 

Federal (STF) com a qualificação de guardião da Constituição da República e, por 

conseguinte, possuindo entre suas competências a de julgar originariamente os conflitos entre 

os entes federativos (artigo 102, caput e inciso I, alínea f). Por fim, a respeito dos mecanismos 

executivos de controle, há a previsão constitucional de suspensão de repasse de verbas, pelo 

descumprimento das regras constitucionais de destinação de receitas (em especial, os artigos 

160, parágrafo único, e 169, § 2º), e das hipóteses de intervenção. 

Neste último caso, tem-se que a Constituição prevê a possibilidade de intervenção com 

o objetivo de manutenção da integridade federativa, seja da União nos estados (artigo 34), 
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seja dos estados nos municípios que o integram (artigo 35), estabelecendo-se a necessidade de 

manifestação ou solicitação de vários órgãos e entidades colegiadas — desde os Conselhos da 

República (artigo 90, inciso I) e de Defesa do Estado (artigo 91, § 1º, inciso II) até dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, com participação do Ministério Público (artigo 36). 

Alguns aspectos da questão federativa merecem uma análise mais detida, em especial, 

as técnicas de repartição de competências utilizadas pela Constituição e a posição dos 

municípios no esquema federativo. 

2.2.1 Técnicas de repartição de competências 

É lugar comum no estudo do federalismo brasileiro a indicação da repartição de 

competências entre os entes federados através de dois parâmetros, a saber: à União e aos 

municípios são reservadas competências privativas, e aos estados as competências residuais 

(LOPES FILHO, 2012, p. 77). Ao Distrito Federal são atribuídas as competências reservadas 

tanto aos estados quanto aos municípios (artigo 32, § 1º, da Constituição). No entanto, é 

necessária uma observação mais atenta à técnica utilizada pelo texto constitucional, porque, 

na realidade, foram adotadas quatro formas distintas de atribuição de competências.  

Para a União, seguindo a tradição republicana no País, foi apresentada uma lista 

exaustiva de competências (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 59), embora essa taxatividade 

possa autorizar uma interpretação não estrita, seja por permitir a aplicação da analogia, seja 

por possibilitar a identificação de competências supostamente implícitas. Os artigos 21 e 22 

da Constituição apontam, em linhas gerais, o papel estratégico da União em questões de 

soberania e de relações exteriores (na condição de representante da República Federativa) e, 

no âmbito interno em relação aos demais entes federativos, macroplanejamento e 

homogeneização de padrões institucionais. 

Para os estados, salvo as menções específicas ao serviço de gás canalizado e à 

organização de municípios (artigo 25, §§ 2º e 3º, respectivamente), a regra geral é a reserva 

das competências não vedadas pela Constituição (artigo 25, § 1º). Questão digna de nota é que 

o texto constitucional não fala propriamente em competências residuais. Competências 

residuais e competências não vedadas são expressões não equivalentes, pois o caráter residual 

remete a uma omissão normativa da Constituição ou a uma singela técnica de exclusão 

(LOPES FILHO, 2012, p. 112), enquanto a não-vedação exige uma qualificação jurídica 

especial, ou seja, a existência de uma norma jurídica no sistema constitucional que torne 

defesa determinada competência aos estados. 
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Para os municípios, por sua vez, a Constituição da República de 1988 foi bastante 

benéfica, pois conferiu a eles um rol bastante significativo de competências, em comparação 

com as manifestações constituintes pretéritas. A técnica empregada difere qualitativamente do 

modelo adotado para a União, pois, embora o texto constitucional apresente um rol de 

competências no artigo 30, trata-se de rol visivelmente exemplificativo (LOPES FILHO, 

2012, p. 104), remetendo a uma textura aberta, particularmente em dois dispositivos, a saber, 

os incisos I e V, que, respectivamente, conferem aos municípios as competências legislativa e 

executiva — acerca da organização e prestação de serviços públicos — relativas ao “interesse 

local”. Característica dessa especificação da competência municipal, portanto, é a significação 

das peculiaridades locais para conferir autonomia. 

Por fim, como já ressaltado, a técnica adotada para o Distrito Federal foi a de simples 

junção de competências, sendo-lhes atribuídas aquelas previstas para os municípios e os 

estados (art. 32, § 1º), exceto as que lhe foram vedadas pela Constituição. 

Não se pode deixar de mencionar que a Constituição possui ainda dispositivos que 

conferem explícitos espaços condominiais de competências, sejam materiais (artigo 23), 

sejam legislativas (artigo 24), com regramento próprio. Sobre elas se discutirá oportunamente, 

quando da discussão acerca do federalismo de cooperação (Seção 2.3). 

A despeito da técnica aplicada pelo texto constitucional, deve-se ter em consideração, 

para uma percepção mais adequada da realidade institucional, como o guardião da 

Constituição, o STF, vem interpretando e aplicando as regras de competências. Com efeito, 

partindo-se da leitura das competências exaustivas da União e da abertura textual das 

competências municipais, o STF vem consagrando ao longo de seus julgados a aplicação da 

teoria da preponderância do interesse para a definição dos âmbitos jurídicos de atuação dos 

entes federativos. 

Para a União passou a ser conferida, além das competências previstas nos artigos 21 e 

22 da Constituição, as chamadas competências implícitas, à semelhança do modelo adotado 

no federalismo estadunidense no período do New Deal. As competências implícitas decorrem 

tanto da atribuição de competências materiais quanto da definição do âmbito de interesse por 

ampliação, analogia, ou suposta derivação lógica das demais competências; para o primeiro 

caso, se a execução de determinadas competências é conferida à União, é porque também lhe 

compete legislar sobre o assunto (LOPES FILHO, 2012, p. 93); para o segundo caso, 

tratando-se de questão de interesse nacional ou de interesse geral, na esteira das demais 

competências previstas pelo texto constitucional, seria o caso de conferir o mesmo nível de 

competência — a exemplo do que ocorreu com o caso do Estatuto do Desarmamento, na 
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esteira da decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.112/DF 

(LOPES FILHO, 2012, p. 113-114).  

Conquanto não seja possível delinear de maneira bastante clara as linhas de 

interpretação e argumentação do STF, uma vez que trata pontualmente dos conflitos de 

competência federativa sem construir um parâmetro decisório (LOPES FILHO, 2012; 

MAUÉS, 2005, p. 75), pode-se destacar duas tendências na jurisprudência do STF no tocante 

às competências da União, quais sejam, a ampliação delas em relação às dos demais entes 

periféricos, e a manutenção de parâmetros decisórios oriundos de constituições anteriores 

(MAUÉS, 2005, p. 75-76). 

Aos estados foi-lhes conferida uma interpretação bem restritiva da denominada 

competência residual, pela ampliação das vedações, que passaram a incluir as vedações 

implícitas conferidas à União e aos municípios. Na esteira da teoria da predominância do 

interesse, aos estados seriam confiadas as competências oriundas de interesse regional 

(LOPES FILHO, 2012, p. 112). Essa questão, aliada às limitações pretorianas a respeito do 

conteúdo das constituições estaduais, em alusão à simetria constitucional, configuram postura 

que restringe exageradamente a autonomia dos estados em prol de uma questionável 

segurança jurídica na Constituição de 1988, privilegiando as forças centrípetas da tradição 

institucional brasileira (LOPES FILHO, 2012, p. 114). 

Em relação aos municípios, o STF consagrou a necessidade de definição pelo próprio 

Tribunal das competências que, caso a caso, sejam consideradas de interesse local. Diante da 

abertura textual da Constituição, o STF preferiu prestigiar novamente a segurança jurídica, 

mediante o preenchimento implícito do artigo 30 com as competências que o Tribunal julgar 

de interesse local, do que remeter às próprias localidades a competência definidora, em 

atenção à autonomia que lhes seria conferida pela Constituição. 

Numa análise crítica da atuação do STF, verifica-se que a Corte Constitucional tem 

conferido uma leitura excessivamente rígida do texto constitucional, à luz das teorias 

normativistas da constituição. Ao colocar a Carta Política como o instrumento único de 

atribuição de poderes, quer o STF crer na possibilidade de encontrar todas as respostas no 

próprio texto, mesmo quando a própria Constituição aparentemente não quis resolver em seu 

momento inicial. Qualificar a Constituição da República como o único instrumento jurídico 

de divisão do poder político acarreta algumas consequências lógicas, em especial, o exercício 

de forte centralização jurídica, na contramão da intenção constituinte originária, cujo objetivo 

era reduzir as disparidades federativas, especialmente entre União e entes periféricos. 
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E essa centralização é confirmada quando o STF mantém parâmetros decisórios 

oriundos das cartas políticas pretéritas — uma vez que, embora tenha o STF, para todos os 

efeitos jurídicos, sido recriado pela Constituição da República de 1988, sua existência como 

instituição política remonta à primeira constituição republicana — e não reconhece no atual 

texto constitucional um novo pacto federativo e, por conseguinte, um novo equilíbrio de 

forças políticas, a demandar novas reflexões da Corte. 

Por esses aspectos, sustenta-se a necessidade de uma nova leitura do texto 

constitucional, à luz do que já foi discutido até agora (Seção 2.5); mas, para tanto, é 

necessário ainda analisar outras questões de relevo. 

2.2.2 A autonomia dos municípios na Federação 

Os municípios, nos modelos constitucionais nacionais anteriores, já possuíam 

autonomia — interpretada de forma inversa, ante a exigência constitucional de respeito à 

autonomia municipal pelos estados —, atribuições e fontes de receitas próprias. Nada 

obstante, em que pese tal autonomia garantida constitucionalmente, boa parte das atividades 

municipais vinha disciplinada nas Constituições estaduais. A consagração dos municípios 

como personagens federativos adquire um caráter, como enfatizado, mais propriamente 

institucional do que uma completa revolução no sistema, implicando uma verdadeira ruptura 

da submissão — ainda que apenas jurídica e, quiçá, financeira — perante os estados (direta) e 

a União (indireta), e uma diversificação nas interações federativas. 

Deve-se, contudo, verificar em que termos os municípios entraram no sistema 

federativo, para se evitar o cometimento de equívocos quanto à caracterização da federação. 

Isso porque o sistema constitucional não conferiu aos municípios o mesmo regime jurídico 

atribuído aos estados, uma vez que alguns elementos lhe faltam, a saber, a previsão da regra 

de participação, a inexistência de órgãos de contas e jurisdicionais, e a falta de legitimidade 

para determinadas ações perante o guardião da Constituição (LOPES FILHO, 2012, p. 270-

271). Mas a análise não pode se restringir a isso, pois é necessário verificar que relações a 

própria Constituição estabeleceu nesses termos. 

Em primeiro plano, vale destacar a questão referente à criação e extinção de 

municípios. Tal discussão é preliminar para as que se seguirão. Com efeito, a Constituição de 

1988 consagrou uma vinculação dos municípios aos territórios dos estados em que se 

encontrem. Veja-se que por vinculação não se quer aqui subentender qualquer tipo de 

subordinação, mas, no espírito do princípio federativo, a existência de autonomias com 

reciprocidade amistosa e fidelidade com a união. A redação original do artigo 18, § 4º, da 
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Constituição colocava nas mãos dos estados a competência organizacional para “criação, a 

incorporação, a fusão e o desmembramento” de municípios. No entanto, supostamente por 

conta de estratégias competitivas dos estados com relação à distribuição dos recursos do 

Fundo de Participação dos Municípios, mediante práticas abusivas de transformação de 

distritos em municípios, muitas vezes sem equipamentos públicos adequados para tal 

caracterização, o dispositivo constitucional passou por uma reforma, retirando tal 

competência dos estados e passando-a ao legislativo federal complementar. 

Embora lhe tenha sido suprimida tal competência, remanesce na intenção constituinte, 

o que pode ser observada em outros dispositivos constitucionais (cf., por exemplo, o artigo 

29, ao aludir à “Constituição do respectivo Estado”), a regra da necessária localização 

territorial municipal dentro dos limites de um estado. Outra questão extremamente notável no 

tocante à autonomia municipal, mas particularmente no que concerne ao esquadro teórico do 

funcionamento da federação e do sistema jurídico federativo, pode ser verificada na decisão 

do STF acerca da verificação da existência real de municípios constituídos à revelia da lei 

complementar federal prevista, na ADI nº 2.240/BA. Nesse caso, que discutia a 

constitucionalidade da criação do Município de Luís Eduardo Magalhães mediante lei 

estadual, o relator, Ministro Eros Grau, reconhecendo a existência de fato da municipalidade, 

em todas as suas características, e com base na teoria da força normativa dos fatos 

(JELLINEK, 2000, p. 323-329), cunhou a expressão “reserva do impossível” para designar a 

irreversibilidade jurídica das decisões políticas de caráter institucional que guardam respeito 

ao federalismo (BRASIL, 2007b, p. 299-300), especialmente em questões que não extrapolam 

a autonomia política dos entes periféricos. Ao final, mesmo reconhecendo a 

inconstitucionalidade da solução aventada, o STF não teve outra alternativa senão, à luz do 

princípio da confiança legítima, reconhecer a necessidade de formular exceção implícita à 

regra constitucional do artigo 18, § 4º, de modo a adequar as normas constitucionais à 

realidade institucional verificada. 

Já no que concerne à regra de participação, que no federalismo clássico é uma nota 

característica dos modelos federativos, veja-se que a Constituição previu apenas o Senado 

Federal, composto por representantes dos estados e do Distrito Federal, em número paritário 

de três, na dicção do artigo 46, caput e § 1º. Aliás, a ausência de participação dos municípios 

na elaboração de leis federais e de emendas constitucionais já foi utilizada como argumento 

para se formular uma teoria não federativa dos municípios na Constituição de 1988 (SILVA, 

2005, p. 475), como se uma característica aparentemente não essencial do fenômeno pudesse 

transformá-lo parcialmente (para desqualificar determinado ente como federado a despeito de 
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o próprio texto constitucional assim o expressar). Certo é que, no atual modelo, tem-se uma 

regra de participação mitigada, em que, conquanto aos municípios não seja conferida 

participação legislativa formal, os estados manteriam esse contrapeso com a União. 

Deve-se proceder a uma análise mais crítica da questão, uma vez que o modelo 

constitucional adota para a eleição do Senado Federal o princípio majoritário (artigo 46, 

caput, da Constituição da República de 1988), da mesma forma, portanto, que a escolha para 

integrantes dos Executivos. Por outro lado, embora a sistemática de eleição seja diferenciada 

da Câmara dos Deputados, há nas duas casas uma semelhança no processo democrático para 

fins de representação, a saber, que tanto senadores quanto deputados federais são escolhidos 

pelas mesmas populações, através de eleições diretas. Nesse sentido, deve-se observar que, 

adotando-se uma versão estrita de representação, não há verdadeira vinculação de desígnios 

entre o executivo dos estados e o respectivo legislativo presente no Senado Federal, a despeito 

do reconhecimento das diferenças quantitativas entre as duas casas e da repercussão 

institucional dessa distinção para fins de equilíbrio do poder federativo entre entes estaduais. 

Diversamente do que ocorre na Alemanha, onde os integrantes do Bundesrat são escolhidos 

indiretamente pelo próprio governo dos Länder, tal qual funciona na tradicional representação 

internacional (em que os representantes do país são integrantes do executivo), as eleições 

diretas permitem a desvinculação de representação em relação ao executivo do ente federado. 

Aqui, os representantes do Senado Federal são, em última análise, representantes do povo (e 

não propriamente dos respectivos governos estaduais), tomados segundo a proporcionalidade 

equivalente ao nível territorial dos estados, daí as atribuições dos senadores remontarem à 

necessidade de o executivo estadual realizar esforços para manter um canal de comunicação 

eficiente com “seus representantes” do Senado Federal, o que na prática nem sempre ocorre, 

por conta das divergências político-partidárias naturais do processo eleitoral mediado pelo 

princípio democrático. 

Assim, os interesses dos senadores em sua função não se identificam à risca com os 

interesses do executivo estadual, mas aos interesses das populações no âmbito territorial 

estadual. Assim, se no nosso sistema constitucional a suposta representação dos estados é 

formalmente indireta, não há como deduzir que, indiretamente, os representantes do Senado 

Federal não levem em conta, nos processos legislativos, os interesses dos municípios 

localizados nos territórios de seus respectivos estados. Aliás, veja-se o ocorrido em relação à 

competência estadual para criação e extinção de municípios, numa modificação constitucional 

que recebeu aval do próprio Senado Federal. Logo, embora formalmente os municípios não 

tenham participação deliberativa no legislativo federal, a verdade é que materialmente eles 
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possuem, ainda que coletivamente, alguma representação através dos senadores. Ou, em 

outras palavras, estados e os municípios constituídos nos respectivos territórios estaduais são, 

em última análise, igualmente, ou com pequena distinção, representados pelo Senado Federal. 

Em relação à inexistência de órgãos de controle de contas e jurisdicionais, na esteira 

da simetria com o observado até então, a Constituição confere aos respectivos órgãos 

estaduais a incumbência de realizar essas funções no tocante às contas e às normas 

municipais. No primeiro caso, vedando a possibilidade de criação pelo município (artigo 31, § 

4º, da Constituição), a despeito da tolerância pela manutenção institucional dos dois únicos 

tribunais municipais criados até o advento da Carta de 1988 (nomeadamente, dos Municípios 

de São Paulo e do Rio de Janeiro), o exercício da atividade de controle é realizado tanto 

através da própria Corte de Contas do Estado quanto por um específico Tribunal de Contas 

dos Municípios (artigo 31, § 1º), integrante da estrutura dos próprios estados, segundo 

entendimento autorizado do STF na ADI nº 687-8 (BRASIL, 2006, p. 3). No segundo caso, a 

Constituição limita-se a prever, na construção do Poder Judiciário, a existência de tribunais e 

juízes dos estados, com a atribuição a esses entes federativos até mesmo da competência 

legislativa para instituir representação de constitucionalidade contra leis municipais em face 

da respectiva constituição estadual (artigo 125, § 2º, da Constituição). 

No tocante ao controle de constitucionalidade exercido pelo STF, a previsão da 

possibilidade de exercício de controle em relação à legislação estadual guarda 

correspondência com a representatividade formal dos estados na elaboração das leis federais, 

dentro dos sistemas de pesos e contrapesos que o sistema federativo contém. Para a legislação 

municipal, todavia, o acesso ao controle somente é conferido através de controle difuso ou 

através da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ROCHA, 2003). Como já 

salientado anteriormente (Seção 2.1), a existência de um guardião do pacto federativo, com a 

possibilidade de legitimação processual dos entes periféricos, não parece ser uma condição 

necessária para a qualificação de um Estado como uma federação, sendo apenas um dos 

possíveis mecanismos institucionais de controle federativo. Ademais, a existência do controle 

difuso de constitucionalidade não obsta qualquer acesso dos municípios à apreciação do STF. 

Por fim, tal como já observado em relação ao Senado Federal, não se pode dizer que há uma 

presunção de prejuízo aos municípios, principalmente quando o STF vem sistematicamente 

conferindo o caráter de interesse local para várias competências postas em discussão por 

parlamentares e chefes de executivos estaduais. 

Outro aspecto que se considera crucial para a compreensão da posição e do papel dos 

municípios no esquema federativo é a previsão na Constituição de 1988 da competência 
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estadual para a criação de regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas 

(artigo 25, § 3º). Reforçando a iniludível vinculação entre estado e municípios, o texto 

constitucional confere aos estados uma competência organizacional, com enfoque nitidamente 

de planejamento e homogeneização de parâmetros de execução de funções públicas. 

Esse dispositivo foi submetido ao enfrentamento pelo STF, por ocasião da discussão 

relativa à suposta usurpação de competências na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro (ADI nº 1.842/RJ), restando vitoriosa a posição que determina que, embora a 

definição das regiões metropolitanas, definido como agrupamento de comunidades locais, seja 

de incumbência do estado, a organização e execução das funções desse agrupamento devem 

ser realizadas através de uma estrutura colegiada, que contemple os interesses dos municípios 

envolvidos e do estado, sem subordinação à decisão de apenas um ente (STF, 2004, 2006, 

2008, 2013a, 2013b, online). Entende-se que essa decisão configura modificação substancial 

no esquema de interpretação do STF em torno do sistema federativo previsto na Constituição 

de 1988, em relação ao qual se presta considerações especiais na parte final da pesquisa 

(Seção 5.6). 

Por fim, restaria ainda analisar as regras relativas à competência material comum e 

legislativa suplementar dos municípios. Tais dispositivos serão analisados a seguir (Seção 

2.3.2), mas é oportuno que se destaque, numa síntese, numa comparação com as competências 

municipais conferidas no artigo 30, incisos VI, VII e IX, da Constituição, envolvendo funções 

relativas a temas comuns a todos os entes federativos — educação, saúde e proteção do 

patrimônio histórico-cultural — que uma parte das atribuições municipais guarda pertinência 

com a atividade executiva propriamente dita, e outra parte com alusão ao interesse local. A 

identificação dessas características comuns permite ampliar sua aplicação para outras áreas 

em relação às quais a Constituição foi silente a respeito da competência municipal, como, por 

exemplo, a proteção do meio ambiente. 

Esses dois elementos distintivos podem ser melhor compreendidos sob a lógica do 

princípio da subsidiariedade no interesse público, segundo o qual a realização de 

determinadas funções públicas deve ser realizada, em primeira mão, pelo ente federativo mais 

próximo da sociedade (BARACHO, 1997; LOPES FILHO, p. 260-261). Destaca-se, no 

entanto que não há uma necessária conexão entre federalismo e princípio da subsidiariedade 

(HESSE, 1998, p. 181), devendo-se sempre buscar encontrar a positividade normativa desse 

princípio no texto constitucional. Decorre desse princípio a característica da imediatidade que 

serve para a definição do interesse local (LOPES FILHO, 2012, p. 106). 
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Assim, confirma-se a hipótese inicial de que existe uma relação de vinculação 

recíproca entre estado e os municípios que compõem o seu território (sem implicar, como já 

ressaltado, subordinação de um sobre os demais e vice-versa), havendo, portanto, uma espécie 

de federalismo de segundo grau entre os níveis federativos periféricos, mediados pela 

Constituição da República (LOPES FILHO, 2012, p. 266). Quanto ao papel municipal, suas 

atribuições são destacadas em questões que envolvem especialmente o papel executivo de 

funções públicas e a relevância das peculiaridades locais. 

2.3 Federalismo de cooperação 

À primeira vista, a noção de federalismo de cooperação parece ser tautológica, haja 

vista que a própria noção de federalismo engloba o interesse e a vontade dos entes periféricos 

em manterem-se unidos e cooperarem em determinados assuntos, que ficariam no âmbito de 

atuação do ente maior. Integrando o compromisso interfederativo, a colaboração mútua, 

mínima e indispensável já seria um pressuposto do federalismo (BERCOVICI, 2003, p. 151); 

no entanto, o federalismo de cooperação denota outra significação para a expressão 

(BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, 2008, p. 52). 

O federalismo de cooperação surge historicamente no seio do próprio federalismo 

estadunidense, no século XX, por conta de se viabilizar o New Deal dentro de um contexto do 

Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), fundado na solidariedade (LOPES FILHO, 2012, 

p. 28) e no objetivo de redução das desigualdades regionais (BERCOVICI, 2004, p. 56-57). O 

federalismo dualista que vigorava naquele país ensejava uma separação quase absoluta das 

competências entre os entes federados, atendendo-se a um contexto típico de Estado liberal 

(BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, 2008, p. 51). Dessa maneira, o federalismo dual ou 

dualista classicamente estabelecido na constituição estadunidense configurava verdadeiro 

óbice para que o governo federal pudesse tomar medidas de âmbito nacional relativas a 

questões econômicas e sociais (LOPES FILHO, 2012, p. 28), na implementação de 

determinadas políticas públicas nas quais havia uma necessidade de realização de atividades 

de planejamento numa esfera mais ampla (BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, 2008, p. 51). 

Embora no modelo estadunidense de federação tenha havido somente uma 

relativização da interpretação das regras dualistas já existentes, para uma ampliação da 

atuação da união em contextos nos quais um interesse nacional e geral predominasse, a noção 

propriamente dita de federalismo por cooperação cuidaria da existência de mecanismos 

jurídicos de cooperação entre os entes federativos, em âmbitos jurídicos compartilhados de 

atuação, tanto no tocante a competências legislativas quanto executivas (LOPES FILHO, 
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2012, p. 29). Não houve, naquele país, uma substituição propriamente dita do federalismo 

clássico, mas o reconhecimento, por razões pragmáticas, de esferas complementares de 

atuação (BERCOVICI, 2004, p. 22). 

Finalidade marcante na adoção da cooperação no pacto federativo é a necessidade de 

se realizar uma homogeneização, para alcançar resultados uniformizadores sem que isso 

implique centralização das competências, mas complementaridade com as atribuições dos 

demais entes (BERCOVICI, 2004, p. 58). Portanto, a cooperação envolve, em maior ou 

menor grau, a necessidade de um macroplanejamento para determinadas questões de interesse 

comum (BERCOVICI, 2004, p. 62), alterando-se as relações entre ente central e entes 

periféricos mediante a concentração de determinadas funções no primeiro (ALMEIDA, 

Fernanda, 1991, p. 37). 

Uma vez definido o federalismo de cooperação, em linhas gerais, observa-se que não 

há uma unanimidade teórica na definição de seu conteúdo, já que as formas de cooperação 

juridicamente possíveis podem variar de acordo com a natureza da política pública, com o 

grau de dureza da interpretação da divisão de competências feita pelo órgão jurisdicional, e 

com a previsão constitucional de determinados mecanismos de atuação compartilhada. 

Assim, uma primeira formatação de federalismo de cooperação pode levar em 

consideração o princípio da subsidiariedade para a interpretação do fenômeno. Nesse sentido, 

a cooperação seria recomendada e necessária quando um ente federado não consiga, por seus 

próprios meios, atender a determinada política pública que, a princípio, seria de seu próprio 

âmbito de competência (RAMOS, 2010, p. 720). Atente-se que tal dificuldade pode ocorrer 

tanto para os entes periféricos — como na questão da dificuldade de um macroplanejamento 

enfrentada no caso estadunidense, a sugerir um movimento centrípeto — quanto para o 

próprio ente central — por exemplo, quando a este faltarem as condições estruturais para 

realizar determinada política pública em escala local, acarretando um movimento centrífugo 

de atribuições. Nesse contexto também se inserem soluções de integração solidária federativa, 

em que dois ou mais entes periféricos uniriam esforços para a realização de interesse comum 

sem a necessária interveniência do ente central (RAMOS, 2010, p. 720). Nesse modelo, 

embora flexibilize a rigidez do federalismo dualista, ainda não foge de um paradigma de forte 

separação de competências, respaldado na autonomia liberal dos entes federativos, 

configurando-se, assim, um mecanismo excepcional de cooperação, cujo fundamento para 

legitimação seria condicionado ao critério da subsidiariedade. 

Noutra perspectiva, também se procede à distinção entre as formas de atuação dos 

entes, diferenciando-se da cooperação federativa a coordenação federativa. Naquela, o pacto 
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federativo disciplinaria determinada competência como juridicamente indivisível e de 

corresponsabilidade de todos os entes federativos, sem uma pré-estabelecida divisão dos 

papéis de cada um no contexto. A constituição instituiria, assim, uma obrigação de 

cooperação para todos os entes federados, sem a possibilidade de atuação individualizada de 

cada um (BERCOVICI, 2004, p. 60; BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, 2008, p. 55); ainda 

que a execução propriamente dita possa ser realizada individualmente, ela parte de uma 

decisão tomada em conjunto relativamente a um interesse comum (BERCOVICI, 2004, p. 61; 

BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, 2008, p. 56). Já a coordenação, por outro lado, definiria 

determinada competência que pode ser realizada separadamente por cada ente federado, 

dentro de seu próprio âmbito de autonomia e segundo as características e necessidades 

específicas, mas a partir de uma decisão mais ampla tomada em escala maior — via de regra, 

através de planejamento ou legislação geral do ente central (BERCOVICI, 2004, p. 59; 

BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, p. 53-54). 

Segundo essa proposta, assim, a coordenação, ou seja, a definição constitucional de 

competências de planejamento e organização ao ente central, não seria uma cooperação em 

sentido estrito; todavia, em sentido amplo, confrontando-se com o modelo dual de 

federalismo, deve-se considerar que a previsão de mecanismo de diálogo institucional entre os 

entes federativos configura situação já diferenciada, a demandar, ainda que por desígnios 

autônomos e não pactuados, uma atuação concertada da federação. 

Outra distinção é feita segundo o grau de obrigatoriedade constitucional da 

cooperação, classificando-se a cooperação em obrigatória, facultativa e voluntária 

(BERCOVICI, 2004, p. 61, nota de rodapé 92). No primeiro caso, o texto constitucional exige 

o exercício da competência de forma conjunta; no segundo, a constituição autoriza a 

possibilidade de atuação cooperada, mas dentro das regras por ela definidas; e, no terceiro 

caso, o pacto federativo permite que os entes possam celebrar acordos entre si para a 

cooperação. 

Questiona-se, ademais, se a adoção do federalismo de cooperação não implicaria uma 

modificação de paradigma. Mesmo numa versão mais vanguardista do federalismo de 

cooperação, sustenta-se ainda uma versão rígida de interpretação e aplicação, segundo a qual 

a cooperação somente seria possível nos casos expressamente previstos na constituição 

(BERCOVICI, 2004, p. 61), prestigiando, assim, a autonomia dos entes. No entanto, sustenta-

se ser possível ir mais além, para consignar que o federalismo de cooperação, mais do que a 

simples inserção de mecanismos de condomínio legislativo e executivo de competências, tem 

a aptidão de operar uma mudança de natureza funcional na compreensão da federação que a 
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institui. E isso é reforçado pelo fato de que esse modelo de federalismo, sem desprestigiar a 

autonomia e a definição de competências específicas dos entes federados, veio para atender às 

demandas de um novo modelo de Estado, com exigências diferentes. A adoção constitucional 

de um pacto federal cooperativo passaria a configurar, em virtude da compreensão de como o 

princípio federativo vai se aplicar a determinado contexto constitucional, uma metanorma em 

prestígio à colaboração mútua da federação; assim, a princípio, em casos de aparente 

indecidibilidade, deverá o intérprete e aplicador do pacto federativo optar por soluções 

cooperativas. 

2.3.1 Teoria da cooperação e federalismo 

É útil para a compreensão da questão cooperativa do federalismo uma análise 

comportamental, com base em estudos de teoria dos jogos. Partindo-se da premissa de que em 

determinados assuntos haveria uma escassez de recursos para o atendimento satisfatório das 

demandas, pelo menos por parte dos entes federados, implicando a necessidade de 

cooperação, assume relevância a compreensão comportamental envolvida nessa estratégia. 

Um grande problema na questão da cooperação é a possibilidade de que um dos sujeitos 

envolvidos possa se beneficiar simplesmente explorando os esforços cooperativos dos demais, 

pela facilidade com que possa ocorrer mediante estratégias de trapaças (AXELROD, 1981, p. 

1391), como o problema do free rider. Os estudos em teoria dos jogos permitem avaliar, em 

determinados contextos, qual é a melhor estratégia para que duas ou mais pessoas possam 

maximizar reciprocamente seus interesses. 

O exemplo mais simbólico dessa teoria encontra-se no conhecido jogo do “dilema do 

prisioneiro”, que encerra o problema da cooperação. Segundo uma versão simples desse jogo, 

tem-se de dois sujeitos (jogadores) que estão sendo interrogados pelo cometimento de 

determinado crime, aos quais é facultada a adoção de uma de duas decisões: confessar ou 

negar. Enquanto a confissão seja a saída estrategicamente vantajosa para uma concepção 

egoísta (almejando a maximização individual a qualquer custo) de deserção (defection), a 

negação é uma estratégia cooperativa (cooperation), porém arriscada, por depositar confiança 

no outro jogador, que poderá confessar e se beneficiar com os resultados (ao que confessou 

seria conferida uma pena menor). No entanto, se ambos os jogadores desertam (confessam) 

mutuamente, o resultado é pior do que se tivessem cooperado (negando) (AXELROD, 1981, 

p. 1391). Assim, a cooperação mútua gera recompensas contra a deserção recíproca, que 

gerará punições (AXELROD, 1984, p. 8). Aliás, trata-se de um esquema em que a situação 
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ótima é contrária à lógica paretiana, já que os jogadores deverão optar por uma solução menos 

vantajosa para si e mais arriscada. 

Para uma boa aplicação dessa teoria, é necessário, em primeiro lugar, analisar que tipo 

de jogo se está tratando quando se fala em federalismo. Alguns critérios são úteis para essa 

caracterização, a saber, a soma dos jogos, a probabilidade de iteração e a mudança de 

ambiente. A respeito da soma dos jogos, significa perguntar se o jogo em exame é do tipo 

perde-ganha, ou seja, competitivo puro, no qual o ganho de um equivale à perda do outro, ou 

se se trata de jogo que possibilite resultados positivos para ambos (ganha-ganha); no primeiro 

caso, diz-se jogo de soma zero, e, no segundo, jogo de soma não-zero. Com base nesse 

critério, reconhecendo-se o vínculo federativo como aquele de união de esforços para a 

realização de interesses comuns, deve-se verificar que, embora se possa argumentar quanto à 

existência ou necessidade de competição entre os entes, trata-se de um esquema de jogo de 

soma não-zero, ou seja, que possibilita que os entes federativos possam ter ganhos recíprocos. 

Aliás, trata-se de condição de possibilidade do próprio federalismo. 

O segundo critério é o da iteratividade. Ele é extremamente relevante, uma vez que a 

probabilidade de iteração dos jogos afeta o comportamento dos jogadores, tanto para agregar 

experiência relativamente aos jogos anteriores (os jogadores criam expectativas a respeito do 

comportamento do outro), quanto para criar um comprometimento entre eles, inibindo as 

tentativas de deserção e de utilização de trapaças. Trata-se de um critério essencial para a 

cooperação, haja vista que as decisões tomadas hoje podem influenciar as escolhas futuras dos 

outros jogadores (AXELROD, 1984, p. 12). Com efeito, no esquema federativo, pode-se 

observar que há uma iteratividade de grau médio a alto, uma vez que as relações institucionais 

entre os entes federados são normalmente formuladas mediante convênios e outros 

instrumentos pactuados, de vigência permanente e execução de trato contínuo. A depender 

dos prazos e dos mecanismos de controle desses instrumentos, poderá haver estímulo à 

deserção, considerando que a vigência de mandatos eletivos, alternando-se os responsáveis, 

diminui a probabilidade de iteração dos jogos (daí, por exemplo, a tendência à deserção que 

gestores municipais não raro adotam, como desviar receitas de convênios federais em final de 

mandato). A longo prazo, todavia, com o implemento dos mecanismos de controle, até 

mesmo por conta do aprendizado acumulado em jogos anteriores, há uma tendência à 

estabilização no sentido da presença e frequência da iteração. 

A discussão quanto ao ambiente envolve o grau de variabilidade das posições de 

vantagem dos jogadores; ou seja, se há possibilidade de, no decorrer das iterações, ocorrerem 

inversão de preferências e capacidades para cada jogador, o que pode dificultar a percepção 
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de mudanças de comportamento como deserções ou cooperações. Nesse sentido, uma alta 

variação do ambiente sugere que a incerteza do futuro possa ter uma relevância significativa 

para as decisões tomadas no presente. Para tanto, presumindo a federação, na sua inteireza, 

como um sistema de equilíbrio, regido pela indissolubilidade dos entes, mas como um 

equilíbrio instável, vale dizer, que permita em maior ou menor medida (considerando-se o 

grau de rigidez das normas jurídicas) a ocorrência de mudanças institucionais de acordo com 

mudanças no ambiente, tem-se que a federação também configura um jogo com ambiente 

variável ao longo do tempo, admitindo-se, portanto, pelo menos em tese (como recurso 

heurístico), a alteração das posições de vantagem dos jogadores e, por conseguinte, dos 

comportamentos e resultados esperados. 

Três fatores ainda interferem nas estratégias desses jogos. Um deles diz respeito à 

variabilidade de resultados, pois na complexidade dos fatos não existem simplesmente duas 

opções com resultados predeterminados, mas uma variedade de opções (tanto de cooperação 

quanto de deserção) que poderão conferir resultados mais ou menos vantajosos para os 

jogadores. Outro fator corresponde à quantidade de jogadores, já que no esquema federativo 

não se está jogando apenas com dois sujeitos, mas, a depender da natureza da competência e 

dos termos em que a constituição estabelece a cooperação, pode envolver todos os entes 

federados, o que pode estimular, ademais, a tendência a trapaças. Uma última variável 

também diz respeito à predefinição jurídica de posições de vantagem, consubstanciadas tanto 

por prerrogativas quanto por vedações, que dificultem a realização de determinados acordos, 

denominados, de um modo geral, de instituições. 

Considerando a federação como um pacto celebrado com os entes autônomos, deduz-

se que tais fatores acarretam altos custos de transação — custos administrativos para a 

celebração do “contrato”, como a necessidade de reuniões para definição de parâmetros, a 

participação de advogados para elaboração e interpretação de “cláusulas” etc. — para a 

identificação de um ponto ótimo ou eficiente de definição de comportamentos (COASE, 

1960, p. 15-19), e, assim, dessa forma, há poucos incentivos contextuais para uma cooperação 

no federalismo. Caso os custos de transação sejam elevados demais em comparação com os 

ganhos, os atores tendem a adotar suas condutas egoístas. 

Tratando-se de um jogo com tais características, a cooperação entre os entes federados 

somente seria viável, poder-se-ia argumentar, quando eles adotam um padrão de conduta não 

simplesmente amistosa, mas inclusive proativa de transparência a respeito dos seus interesses 

e dos possíveis resultados. Se os jogadores tem conhecimento completo do jogo, eles podem 

acordar quanto ao resultado que possa conferir maior vantagem para ambos. No entanto, a 
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conduta de transparência, como primeira medida de cooperação, implica, como visto, a 

assunção de riscos pela expectativa de que o outro jogador também coopere. Mesmo num 

ambiente público, regulado pelo princípio da publicidade (artigo 37, caput, da Constituição da 

República) e da transparência dos gastos públicos, determinados interesses estratégicos, 

especialmente aqueles oriundos de decisões políticas ainda em planejamento, análise ou 

andamento, possuem uma ampla margem de liberdade para não divulgação — o dever de 

publicar dá-se somente depois de tomada a decisão (e emitido o respectivo ato 

administrativo). No entanto, o prévio conhecimento das estratégias e dos interesses dos 

jogadores é uma alternativa pouco convidativa para o federalismo, por implicar igualmente 

elevados custos de transação, associado à suspeita recíproca entre os representantes em 

virtude de fatores político-partidários (que escapam da simples lógica de se buscar o interesse 

público), bem como os altos riscos políticos envolvidos, que podem inclusive prejudicar a 

eficiência de determinadas políticas públicas. 

Uma solução aventada para solucionar tal problema, concerne à adoção de estratégias 

mais simples e pouco dependentes do acesso às informações. Para tanto, uma estratégia de 

sucesso na cooperação é a denominada de tit for tat (AXELROD, 1984, p. 19-20), que encarta 

uma estratégia de reciprocidade: deve-se adotar a mesma decisão que o outro adotou 

anteriormente. Essa estratégia restou vitoriosa em um conjunto de experimentos, constatando-

se parâmetros consistentes de robustez (robustness) diante de jogadores com estratégias 

diferentes (ambiente variado), de estabilidade (stability) uma vez implementado em 

resistência a estratégias diferentes — desde que haja a probabilidade de jogos repetidos —, e 

de viabilidade inicial (initial viability) mesmo em ambientes a princípio não cooperativos 

(AXELROD, 1981, p. 1393-1395). 

Há uma probabilidade muito significativa na eficiência dessa estratégia inclusive no 

âmbito do federalismo, adotando-se uma forma simples com grande capacidade adaptativa, o 

que implica baixos custos de transação. Deve-se levar em consideração, contudo, a existência 

de alto nível de assimetria entre os entes federados (Seção 2.4), que deve interferir na 

compreensão dessa fórmula, de modo a se aceitar a realização de cooperação em padrões 

distintos por sujeitos com capacidades diferenciadas. Outro fator sensível na questão 

cooperativa do federalismo é a identificação de necessidades que se enquadram no conceito 

econômico de “bem comum”, inserindo-se no problema da “tragédia dos comuns”; assim, 

compromissos relativos à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, por desconhecerem 

barreiras territoriais, dizem respeito a bens comuns que afetam a todos e demandam atuação 

dos envolvidos. 
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Em casos dessa natureza, normalmente são indicadas formas de solução extremas: ou 

se procede à centralização total desses bens comuns no Estado (leia-se ente maior ou central), 

que passa a exercer o controle na utilização desse bem; ou bem se procede a uma privatização 

total desses bens, a partir de quando os particulares (leia-se entes menores ou periféricos) 

teriam a exclusiva responsabilidade com a boa administração do bem dentro dos limites que 

lhe foi conferido. No entanto, sugere-se como solução viável, como alternativa notadamente 

cooperativa (ou seja, que não redunde na total centralização nem na divisão completa da coisa 

comum), a celebração de um “contrato” vinculante e a indicação de um agente externo para 

controlar e aplicar as penalidades previstas (OSTROM, 1990, p. 15-16). 

Os aportes teóricos contribuem tanto para uma aproximação da noção de federação 

como acordo de vontades, permanente e de conteúdo cronologicamente variável, que vise a 

uma distribuição do poder público segundo as forças políticas vigentes, quanto para um 

compromisso de solidariedade e comunhão de destino entre os entes federados, superando a 

inteligência de um federalismo de competição para um modelo cooperativo. Cumpre, assim, 

verificar de que maneira a Constituição brasileira traz a proposta nacional de federalismo de 

cooperação. 

2.3.2 Manifestações do federalismo de cooperação no Brasil 

Quanto à caracterização de um federalismo de cooperação no Brasil, embora seja 

discutível o fato de que este País tenha passado por um estágio de Estado do Bem-Estar Social 

propriamente dito (cf. BONAVIDES, 2007, p. 370-373, c/c BERCOVICI, 2005, p. 67), deve-

se admitir que a Constituição da República de 1988 consagrou um modelo de Estado que vai 

além da simples declaração e proteção dos direitos de liberdade, mas estabelece uma série de 

valores e direitos sociais e difusos a serem implementados pelo poder público. Nesse contexto 

emergiram algumas demandas que se enquadram no problema econômico dos bens comuns 

(Seção 2.3.1), exigindo-se uma ação conjunta e compartilhada dos entes federados. 

Na Constituição da República de 1988, pode-se identificar uma intenção marcante de 

um modelo cooperativo para o pacto federativo a partir dos objetivos fundamentais da 

República — que são, também, objetivos dos entes federados, já que a República é a soma 

deles, sem a isso se limitar. A Constituição, portanto, coloca metas para a República que, 

conquanto não se possa esquecer a divisão de competências, seriam de responsabilidade de 

todos os entes da federação. 

A sistemática do federalismo de cooperação no Brasil, aliás, remonta à Constituição de 

1934, que instituiu tanto a previsão de competências concorrentes entre União e estados 



49 
 
(artigo 10) quanto facultou aos entes federados celebrarem acordos para coordenação dos 

serviços e uniformização de instituições (artigo 9º), sem prejuízo de prever ainda à União 

atribuição para combate a endemias e secas (artigos 140 e 177) (BERCOVICI, 2005, p. 17-

18). 

Assim, as competências materiais comuns e as legislativas concorrentes, no cenário 

federativo da Constituição da República de 1988, integram manifestações explícitas do 

denominado federalismo de cooperação até então analisado. 

As competências comuns, previstas no artigo 23 da Constituição, envolvendo todos os 

níveis federativos, inclusive o municipal, incluem como competências de responsabilidade 

conjunta da federação questões relacionadas ao meio ambiente (incisos VI e VII), à saúde 

(inciso II), à proteção das instituições públicas (inciso I) e da cultura, educação e ciência 

(incisos III a V e XII), bem como à erradicação da pobreza (incisos VIII a X). Veja-se que 

nesse dispositivo se inserem temas que se enquadram na noção econômica de bem público, 

ensejando a necessidade de cooperação. Esses temas, aliás, foram todos tratados em capítulos 

próprios na seção constitucional destinada à ordem social (artigos 193 a 232). 

Ademais, a Constituição exige que a cooperação seja implementada, especialmente 

quando da participação da União, através de Lei Complementar, nos termos do parágrafo 

único do artigo 23. As competências comuns configurar-se-iam o caso de cooperação em 

sentido estrito (BERCOVICI, 2004, p. 60). Curiosamente, deve-se atentar para a menção, nas 

competências municipais, de atribuições relativas à educação e à saúde (artigo 30, incisos V e 

VI), competindo aos municípios especialmente as atividades executivas. 

As competências legislativas concorrentes, por sua vez, disciplinadas no artigo 24 da 

Constituição, além de envolver matérias relativas à ordem social da República (cf. incisos VI 

a IX, XII, XIV e XV), incluem competências que podem ser tratadas autonomamente por cada 

ente federativo, sem uma necessidade de decisão conjunta. Sem incluir os municípios, o artigo 

24 ainda estipula regras de prevalência dos sistemas jurídicos, determinando o caráter geral da 

legislação federal e instituindo a competência complementar dos estados e Distrito Federal 

(§§ 1º a 4º). Para os municípios, embora não tenham sido incluídos no rol das competências 

concorrentes, é-lhes conferida competência suplementar, nos termos do artigo 30, inciso II. 

Por essa natureza das competências concorrentes, especialmente pela definição de papéis 

específicos, é que podem ser qualificadas como manifestação da coordenação dos entes 

federados (BERCOVICI, 2004, p. 59). 

Outrossim, os microssistemas constitucionais relativos à saúde, à educação e à cultura, 

por sua vez, também ensejam a atuação conjunta dos entes federativos: no primeiro caso, pela 
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instituição de sistema único, conforme artigo 198, caput e § 1º; no segundo, pela organização 

dos sistemas de ensino em “regime de colaboração”, na dicção do artigo 211, caput e §§ 1º a 

3º; e, no terceiro, pela ulterior institucionalização constitucional do Sistema Nacional de 

Cultura, nos termos do artigo 216-A. 

Outro mecanismo do federalismo cooperativo, já sem a participação da União, deve 

ser identificado na já mencionada competência de instituição das regiões metropolitanas, 

aglomerados urbanos e microrregiões, de competência dos estados segundo o artigo 25, § 3º, 

da Constituição. O objetivo dessa institucionalização da cooperação é proceder ao 

planejamento, organização e execução integrada de atividades de interesse comum dos entes 

federados envolvidos. Observe-se, por outro lado, que se configuraria como uma espécie de 

cooperação em sentido estrito (e não de coordenação), pois pressuporia a tomada conjunta de 

decisões, mas seria ainda do tipo facultativa, ou seja, a Constituição prevê a possibilidade, não 

obrigatória, mas uma vez adotada, deve seguir determinado padrão — ainda que tal faculdade 

seja unilateralmente conferida à decisão dos estados. 

Os fundos previstos na Constituição de 1988 também destacam a cooperação 

financeira entre os entes federativos, destinando-se à comunhão de recursos para atendimento 

principalmente às regiões menos privilegiadas (OLIVEIRA, Régis, 2006, p. 274-286). Assim, 

merecem menção os fundos de participação de estados (artigo 159, inciso I, alínea a) e de 

municípios (artigo 159, inciso I, alíneas b e d) e os fundos referentes à saúde (artigo 77 das 

disposições constitucionais transitórias) e à educação (artigo 60 das disposições 

constitucionais transitórias) — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, hoje Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006. 

Por fim, também se arrola entre os mecanismos do federalismo cooperativo o artigo 

241 da Constituição, que faculta a todos os entes federativos a celebração de consórcios 

públicos e de convênios de cooperação para a gestão associada de serviços públicos, objeto do 

presente estudo, que será detidamente analisado (Seção 4) e confrontado, especialmente sob a 

perspectiva federativa, mais à frente (Seção 5.2). 

2.4 Federalismo assimétrico e federalismo fiscal 

Duas últimas variáveis ainda merecem ser abordadas, para uma compreensão mais 

aproximada do federalismo brasileiro, a saber, a questão relativa ao federalismo assimétrico e, 

relacionada a ele, a divisão de competências tributárias e de repasse de receitas. Os temas são 
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tratados em conjunto, simbolizando os elementos que poderiam ser considerados como os 

mais críticos da noção de federação no País, e são intimamente associados para a 

caracterização dessa crise. 

No sistema federativo clássico, em que é criado um ente central forte e com 

competências específicas, poderiam ser aventadas, na posição inicial de soberania dos Estados 

que passariam a entes periféricos, duas pressuposições: a primeira, de que eles deveriam ser 

reciprocamente considerados de forma paritária na celebração do pacto federativo — ou seja, 

a presunção de que a priori não haveria razões justificáveis para a concessão de vantagens 

específicas —; e a segunda, de que eles possuiriam algum sistema econômico sustentável, tal 

que conferisse condições mais ou menos estáveis de sobrevivência financeira do ente público 

— através da arrecadação de impostos — para a adequada realização de suas competências. 

Um modelo federativo assim idealizado configura-se nitidamente como simétrico, conferindo-

se espaços políticos para que os entes periféricos desenvolvam-se autonomamente, sem 

interferências do ente central. 

A assimetria, por sua vez, também não deixa de ser uma nota integrante da federação 

(LOPES FILHO, 2012, p. 35), segundo a qual os entes periféricos, a despeito da intenção 

comum de manterem-se unidos, guardam suas próprias características, que justificam a 

existência mesma desses centros de poder político. Daí porque a federação se consagra como 

um fenômeno que busca unidade na diversidade (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 29). No 

entanto, a questão da assimetria pode ganhar proporções institucionais, de modo a demandar 

soluções através do próprio pacto federativo. 

Faz-se, portanto, a distinção entre assimetrias de fato e assimetrias de direito. As 

primeiras, também denominadas de assimetrias políticas, correspondem às disparidades 

geográficas, demográficas, econômicas, sociais, políticas, étnicas, históricas e culturais, nos 

âmbitos territoriais de cada um dos entes periféricos, que promovem distinções entre si 

(OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 16). Tais distinções fáticas — que, em aparente paradoxo, 

servem de estímulo para a cooperação entre os entes — são refletidas na diversidade de 

condições de desenvolvimento dos entes federados e de graus de exigências quanto às 

necessidades das populações atendidas. 

Já as assimetrias de direito, ou assimetrias constitucionais, configuram-se como 

fórmulas institucionais propostas para atender a determinadas assimetrias de fato; são estas 

que condicionam a existência daquelas (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 17). Elas podem ser 

classificadas, enquanto gênero, em duas espécies: assimetrias estruturais e assimetrias 

relacionais. As assimetrias estruturais, de natureza estática, promovem uma diferenciação na 
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institucionalização do regime jurídico do ente federativo, com enfoque intragovernamental, 

por exemplo, através de competências e órgãos diferenciados; em geral, elas atendem a uma 

necessidade de garantir condições de governabilidade para o ente federativo segundo suas 

características peculiares (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 26). As assimetrias relacionais, por 

sua vez, possuem um viés dinâmico de assimetria jurídica, leva em consideração as relações 

intergovernamentais entre entes federados díspares (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 27); 

podem envolver preocupações relativas tanto à cooperação interfederativa quanto à função 

distributiva do ente central para redução das desigualdades regionais. Como se pode deduzir, 

as duas espécies podem coexistir num mesmo pacto federativo, desde que presentes as 

disparidades regionais legitimadoras (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 28). 

O sistema federativo que adota assimetrias jurídicas é, pois, um sistema de federalismo 

assimétrico. Nesse sentido, o sistema federativo deve buscar prestigiar as assimetrias jurídicas 

não apenas quando presentes as assimetrias de fato, pois estas são condição de possibilidade 

da própria federação, heterogênea por natureza, mas precisamente quando esses elementos de 

discriminação possuam relevância para uma diferenciação jurídica, tal como se aborda em 

relação ao conteúdo da igualdade (MELLO, 1999). 

A se considerar que o federalismo assimétrico não se limita necessariamente à mera 

diferenciação de regime jurídico (assimetrias estruturais), observa-se uma aproximação entre 

essa noção e a de federalismo cooperativo (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 197-202). Como já 

analisado ao tratar o comportamento dos entes federados segundo uma teoria da cooperação, 

especialmente quando se está lidando com bens comuns na acepção econômica (Seção 2.3.1), 

a celebração de pactos deverá levar em consideração as assimetrias dos entes, pois redundam 

em capacidades e necessidades que geralmente não seriam idênticas. A existência de regras 

jurídicas que instituem o federalismo assimétrico contribui para reduzir custos de transação no 

processo, legitimando no sistema tratamentos diferenciados. Logo, a distribuição de 

responsabilidades na execução de competências comuns poderá se apresentar diferenciada 

segundo as características específicas dos entes. 

Também é oportuno salientar, no tocante ao aspecto distributivo, o papel primordial do 

ente central na realização dessa função, cujo enfoque relativo à assimetria é dado 

especialmente para o aspecto financeiro. Assim, a meta de redução das desigualdades 

regionais, fundada na necessidade de solidariedade federal, implica a atuação do ente central 

em prol da coordenação de políticas públicas preocupada com a compensação das 

disparidades (BERCOVICI, 2004, p. 58-59). As atividades do ente central cuidam, em 

síntese, do planejamento assimétrico e da promoção de transferências de recursos entre 
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regiões. Está inserida nessas atividades o escopo de homogeneização, vale dizer, de promoção 

da progressiva igualação das condições sociais de vida em todo o território (BERCOVICI, 

2004, p. 57). 

2.4.1 Federalismo assimétrico na Constituição de 1988 

Diferentemente do modelo clássico de federalismo, a formação da federação brasileira 

não se procedeu entre entes periféricos igualmente considerados nem financeiramente capazes 

para a realização de suas próprias competências em condições adequadas. Num País com 

dimensões continentais, é de se esperar que haja um nível bastante elevado de disparidades 

regionais, inclusive com impactos econômicos. Ademais, a definição dos municípios como 

entes federados, realizando um federalismo de segundo grau, também contribui decisivamente 

para a deflagração da desproporcionalidade entre diferentes localidades. Em coerência com as 

assimetrias presentes no contexto nacional, a Constituição de 1988 contemplou em larga 

medida um federalismo assimétrico, com notas peculiares, a seguir analisadas. 

No contexto da Constituição de 1988, observa-se que, no tocante às assimetrias 

estruturais, o texto constitucional houve por bem buscar manter ao máximo a simetria dos 

padrões institucionais; contudo, considerando a nota distintiva dessa Constituição, a 

promoção dos municípios e do Distrito Federal à condição de entes federados acarretou a 

inserção de regimes jurídicos diferenciados para cada um desses níveis. Portanto, tem-se que, 

na perspectiva das assimetrias estruturais, a Constituição previu um modelo assimétrico-

simétrico, proporcionando assimetrias jurídicas entre níveis federativos, porém, internamente 

a tais níveis, prestigiando a simetria (LOPES FILHO, 2012, p. 33). Entre tais assimetrias, 

destaque para as diferenças entre os tipos, a nomenclatura e composição de órgãos — os 

municípios prescindem de órgãos jurisdicionais e de controle de contas; estados e municípios 

contam com órgãos legislativos unicamerais, com nomenclaturas e quantitativos distintos, em 

contraposição ao bicameralismo da União —, e a distinção das competências atribuídas, 

inclusive as tributárias. 

Ademais, ainda no aspecto estrutural, é visível a predominância de uma forte 

tendência à simetria federativa no âmbito da auto-organização dos entes federados periféricos, 

através de suas constituições e leis orgânicas, em relação à Constituição da República, 

promovida pelo chamado princípio da simetria, de construção pretoriana e utilização 

exagerada pelo STF (LOPES FILHO, 2012, p. 41). 

A Constituição de 1988 também consagrou assimetrias relacionais. No federalismo 

cooperativo, a definição de competências legislativas concorrentes, no artigo 24, é 
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disciplinada com a limitação da atribuição da União para normas gerais (§ 1º). A realização da 

competência concorrente pela União, portanto, deverá levar em consideração, sem prejuízo 

dos parâmetros de planejamento regional, a relevância das assimetrias fáticas dos Estados 

para disciplinarem de forma diversa nas leis concorrentes suplementares. Nas competências 

comuns do artigo 23, embora a Constituição não delibere sobre a divisão de responsabilidades 

nesse artigo, deduz-se a assimetria relacional noutros dispositivos que tratam especificamente 

de matérias como educação, saúde e cultura. O parágrafo único encarta a obrigação da União, 

na elaboração das leis complementares, de levar em consideração as reais possibilidades de 

atuação administrativa e financeira dos entes periféricos (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 206-

210). 

A gestão associada de serviços públicos, prevista no artigo 241 da Constituição, 

também se insere nesse contexto, admitindo-se a possibilidade de compartilhamento de 

competências e união de esforços entre entes federativos para a realização de competências, 

através de acordos voluntários que considerem as respectivas capacidades operacionais dos 

entes associados (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 212). 

Quanto ao aspecto distributivo, destaca-se no texto constitucional, notadamente, a 

função da União não só de elaboração de normas gerais de caráter nacional, como também a 

de planejamento estratégico nacional, que em princípio deveria ser com miras à redução das 

desigualdades regionais. Também se insere em seu papel a arrecadação de tributos e 

destinação de suas receitas aos fundos de participação de estados e municípios (artigo 159, 

inciso I, alíneas a, b e d). 

Outra perspectiva também diz respeito ao tratamento constitucional conferido às 

regiões. A Constituição disciplinou acerca das regiões administrativas no artigo 43, 

conferindo à União o tratamento de ações de planejamento e atuação que levem em 

consideração problemas comuns enfrentados especificamente em determinada região, e não 

de forma geral para a nação (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, p. 221-228), em prol da redução das 

desigualdades regionais (BERCOVICI, 2004, p. 63). Integram a questão regional, ainda, a 

destinação de receitas tributárias para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (artigo 159, 

inciso I, alínea c), através de fundos operados por bancos regionais, e a destinação de recursos 

para irrigação naquelas duas últimas Regiões (artigo 42 das disposições constitucionais 

transitórias). 

Sobre esse assunto, por sinal, respeitável posição sustenta a necessidade de instituição 

de um federalismo de regiões para um funcionamento equilibrado da federação 

(BONAVIDES, 2007, p. 357-360; 2004, p. 369-389); no entanto, a instituição de mais um 
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nível federativo não é garantia de solução dos problemas enfrentados, que dizem respeito 

propriamente ao federalismo assimétrico. Uma vez que o federalismo de regiões consistiria 

apenas numa forma de assimetria estrutural, não há como supor que a sua instituição iria 

resolver principalmente os problemas de assimetria relacional verificados no Brasil. 

Ademais, no plano estadual, a possibilidade de indução da cooperação local através da 

instituição de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões destaca-se por 

conferir uma capacidade de planejamento regional e de promoção da cooperação solidária 

entre municípios limítrofes na solução de problemas comuns. No caso peculiar das regiões 

metropolitanas, a conjunção de esforços de várias municipalidades em torno de um 

município-polo (a metrópole), pode acarretar disparidades socioeconômicas mais acentuadas, 

em decorrência da caracterização dos municípios-satélites como periferias, recomendando-se 

a homogeneização das atividades públicas (OLIVEIRA, Ricardo, 2012, 214-221). 

2.4.2 Os problemas do federalismo fiscal no Brasil 

No aspecto financeiro dos entes federados encontra-se um dos elementos mais 

destacados das assimetrias na federação brasileira. Se, nos modelos federativos anteriores a 

1988, o Brasil já era marcado por fortes disparidades econômicas entre os estados-membros 

dentro de um padrão regional — Regiões Sul e Sudeste desenvolvidas; Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste subdesenvolvidas —, a constatação dessas discrepâncias passa a ser 

ainda mais acentuada a partir da federalização dos municípios. 

Como solução oferecida pela Constituição de 1988, houve uma reformulação do 

sistema tributário nacional, que conferiu aos entes periféricos a competência para instituição e 

cobrança de tributos próprios. No entanto, não se pode dizer que, com isso, passaram esses 

entes a ter maior possibilidade de arrecadação, como a princípio entenderam alguns 

estudiosos (SHAH, 1990, p. 13-14; AFONSO; RAIMUNDO; ARAÚJO, 1998, p. 4-5; 

REZENDE, 1995, p. 7). Alguns aspectos merecem uma análise mais minuciosa para um 

melhor entendimento. 

Em primeiro lugar, constata-se uma incoerência entre a sistemática de repartição de 

competências materiais e legislativas e a de repartição das competências tributárias: enquanto, 

de um lado, à União compete o exercício de uma lista exaustiva de atribuições, de outro lado, 

a ela foi reservada a competência tributária residual (artigo 154, inciso I, da Constituição). Tal 

fato não seria tão significativo se, em segundo lugar, também não fosse conferido 

exclusivamente à União a instituição e arrecadação de contribuições — sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas 
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(artigo 149) —, que, no que concerne ao problema do federalismo fiscal, não se submetem à 

repartição constitucional com os demais entes federados (artigos 157 a 159). 

Diante desse contexto, é sintomático o processo, ocorrido ao longo da vigência da 

Constituição de 1988, de instituição de uma infinidade de contribuições pela União (LOPES 

FILHO, 2012, p. 59), que passaram a ter um impacto considerável nas receitas do ente central, 

e, em compensação, da redução e concessão de benefícios fiscais para os impostos, que 

participam da distribuição com os entes periféricos (TORRES, 2005). Conclui-se, portanto, 

que o sistema fiscal federativo prestigia a concentração de receitas (spending power) no ente 

central e acarreta a possibilidade de condução dos negócios dos entes federativos periféricos 

pela própria União. Embora seja uma conclusão que ressalta o caráter notoriamente centrípeto 

de forças econômicas do federalismo brasileiro, algumas razões poderiam ser apontadas em 

favor desse modelo. 

Um dos argumentos mais razoáveis para a atribuição da maior fatia de recursos 

financeiros para a União estaria na sua competência, dentro do esquema federativo, de realizar 

o planejamento em âmbito nacional e de promover a homogeneização dos entes federados; em 

síntese, de proceder à tarefa de organização macroeconômica da federação brasileira. 

Qualificando-se a federação como um esquema político-estrutural de sobrevivência dos entes 

periféricos, a atuação da União no planejamento nacional, especialmente através de medidas 

de controle cambial e da dívida pública nacional, estaria legitimada pelo subprincípio da 

indissolubilidade da federação, como uma solução encontrada pela Constituição para, 

conferindo o exercício da função estabilizadora ao ente central, garantir a manutenção da 

união federal, por exemplo, contra crises financeiras internacionais. Ademais, a concentração 

de recursos no ente central propicia, pelo menos em tese, a redução das desigualdades 

regionais, através da transferência indireta de recursos entre os entes periféricos. Trata-se de 

solução legitimada pelo subprincípio do compromisso interfederativo, que tem como 

referência o valor da solidariedade (BERCOVICI, 2004, p. 58). 

Embora em tese se tratem de argumentos bastante razoáveis em prol de um 

federalismo fiscal concentrado na União, verifica-se que o ente central não tem cumprido 

satisfatoriamente essa tarefa de macroplanejamento de âmbito nacional (CAVALCANTE; 

RODET, 2007; CONTI, 2001; DOMINGUES, 2007; ELALI, 2006). O que se tem constatado 

a partir de 1988 é um processo irregular de descentralização de receitas e competências sem 

nenhum planejamento definido entre União e os demais entes federados (BERCOVICI, 2004, 

p. 65-66), realizando-se essa descentralização segundo critérios aparentemente técnicos. 
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Com o advento da Constituição de 1988, a União realizou um processo sistemático de 

transferência da responsabilidade na execução de atividades públicas para os entes periféricos, 

que passaram a adquirir competência para o exercício dessas atividades (p. ex., saúde e 

educação). Em contrapartida, a União também passou a adotar uma política de transferências 

de recursos para que os entes periféricos pudessem realizar tais atribuições; todavia, a 

inconstância e variação do volume de gastos voluntários da União nessas áreas, e a 

consequente implicação das despesas para os entes periféricos (BERCOVICI, 2004, p. 66-67), 

que muitas vezes não possuem condições financeiras, vem prejudicando a realização dessas 

atividades de forma homogênea. 

A descentralização desordenada de atribuições, desacompanhada de uma sistemática 

distributiva de recursos financeiros preocupada com a redução das desigualdades regionais, 

contribui consideravelmente para a manutenção ou a acentuação das assimetrias federativas 

(BERCOVICI, 2004, p. 71). Muitos municípios, em virtude de sua dimensão territorial, 

demográfica e de suas condições socioeconômicas, possuem baixo potencial de arrecadação 

dos próprios tributos, razão pela qual os repasses oriundos do fundo de participação acabam 

gerando uma alta dependência financeira desses entes. Tal dependência acarreta fraco 

estímulo para a eficiência arrecadatória dos tributos (SHAH, 1990, p. 86), e, por conseguinte, 

a baixa profissionalização política nos municípios no tocante às finanças públicas e execução 

eficiente de programas. Assim, embora a federalização dos municípios pudesse passar uma 

primeira impressão de que teria sido atribuída maior autonomia financeira com a definição de 

competências tributárias próprias, essa realidade atingiu uma parcela pequena dos municípios, 

a saber, as grandes metrópoles e centros urbanos populosos (FORTINI; ROCHA, 2009, p. 

141). 

No âmbito dos estados, foi símbolo do problema a crise de gestão financeira dos 

bancos estaduais na década de 1990. Os estados contraíam livremente investimentos de seus 

próprios bancos para a realização de políticas públicas, sem possuir capacidade financeira 

para realizar o investimento e saldar a dívida; a consistência de gestões irresponsáveis 

redundou na quebra da quase totalidade desses bancos, o que acarretou a obrigação imposta 

pela União para que os estados procedessem à privatização dos bancos. Não bastasse esse 

problema, a instituição do imposto sobre circulação de mercadorias para os estados, mediante 

uma sistemática não cumulativa (artigo 155, inciso II c/c § 2º, inciso I, da Constituição) gerou 

um ambiente de arrecadação de receitas públicas altamente competitivo entre os estados, 

redundando na conhecida guerra fiscal. 
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Por conta dessas ineficiências, associada a uma desconfiança em relação à eficiência 

na atividade administrativa e na lisura da gestão pública, a União tem tomado algumas 

medidas para centralizar o controle na gestão financeira dos entes periféricos. Como exemplo 

dessas medidas, tem-se a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, que instituiu regras para a gestão financeira (em tese) para todos 

os entes federados, sendo que, na prática, tinha em mira os entes periféricos, através de regras 

como a obrigatoriedade de instituição e cobrança de todos os tributos (artigo 11), controle das 

despesas com pessoal (artigos 18 a 23) e da dívida pública e operações creditícias (artigos 29 

a 42). Outra dessas medidas foi a federalização dos financiamentos da educação e da saúde, 

através de fundos específicos com repasses de recursos de todos os entes federados. 

Vê-se, assim, que as políticas adotadas no federalismo fiscal brasileiro, desatentas às 

marcantes assimetrias federativas inter- e intraníveis que transformam qualquer projeto 

formalmente isonômico de desenvolvimento em tentativa vã, contribuem para a manutenção e 

aumento das discrepâncias e vão de encontro às premissas basilares de um projeto de 

federalismo de cooperação; o federalismo cooperativo, portanto, deve ser ressaltado como 

mecanismo útil à neutralização das assimetrias federativas (PEREIRA, Larissa, 2009, p. 3). 

Fator decisivo para esse cenário é o modus operandi do STF ao lidar com problemas 

federativos, razão pela qual fazem-se necessárias novas reflexões e soluções para a federação 

brasileira. 

2.5 Uma leitura alternativa da federação na Constituição de 1988 

Uma vez expostas as principais questões em torno do federalismo brasileiro, verifica-

se que o modelo de distribuição rígida de competências, como vem sendo defendido pela 

doutrina majoritária e adotado pelo STF, pode não ser necessariamente a solução mais 

adequada para atender às necessidades e para resolver os problemas da federação brasileira. 

Pretende-se, nesta derradeira Seção, fazer uma nova leitura da federação brasileira na 

Constituição de 1988, numa perspectiva com destaque ao aspecto normativo. Não há um 

intuito, neste momento, de excluir a validade da interpretação forte da federação; mas apenas 

de mostrar que o texto constitucional pode destacar uma versão fraca da federação brasileira, 

que confira aos entes federados uma margem menos rígida de atuação. 

Assim, num primeiro momento, embora o processo de formação da nossa federação 

originalmente tenha se dado, sob uma perspectiva sociopolítica, através de uma 

descentralização do Estado monárquico unitário para um Estado republicano federativo, a 

adoção, desde o nascedouro da República, do modelo clássico de federalismo (ALMEIDA, 
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Fernanda, 1991, p. 59), com inspiração no modelo estadunidense, deve operar efeito jurídicos 

não necessariamente equivalentes. Não se pode tolerar, a despeito da irreversibilidade da 

formação histórica do País, que a leitura da federação brasileira seja sempre limitada pelo 

escopo inicial e condenada às suas origens históricas, o que configuraria um entrave 

insuperável para a formação de um modelo diverso de federação. Principalmente quando se 

adota uma versão jurídica das constituições, como cartas de compromisso. Com efeito, a 

Constituição da República de 1988 operou grandes mudanças no que tange à legitimidade 

popular e à força normativa do seu texto; todavia, a estrutura federativa continuou sendo 

interpretada sem alterações substanciais no seu pano de fundo, como se observa pelas 

decisões do STF que aplicam interpretações oriundas de decisões prévias à nova ordem 

constitucional (MAUÉS, 2005, p. 85). 

Forçoso reconhecer, como um primeiro passo, que, se as competências da União 

foram estabelecidas a partir da técnica de enumeração exaustiva em contraposição aos 

estados, aos quais são atribuídas as competências residuais, o modelo jurídico da federação 

brasileira, segundo o critério de formação federativa, deu-se por agregação (CAMPOS, 2007, 

p. 169). Seguindo-se à lógica desse tipo de federação, a confirmar sua adequação 

classificatória, tem-se na federação brasileira que as regras constitucionais de competência do 

ente central, embora exaustivas, permitem alguma margem de definição das atribuições, que 

amplie ou restrinja seu âmbito de atuação; além disso, que há, na relação entre União e 

estados, notadamente na definição das competências legislativas concorrentes, a possibilidade 

de legislação plena pelos entes periféricos durante o vácuo legislativo operado pelo ente 

central (artigo 24, § 3º, da Constituição), denotando, ademais, um critério de prevalência 

normativa entre regras sobre a mesma matéria, a saber, da legislação federal sobre a estadual, 

em relação à qual não se opera a inconstitucionalidade, mas tão-somente a suspensão da 

eficácia (artigo 24, § 4º). Pede-se atenção para este último detalhe, pois destaca uma solução 

jurídica para os casos de conflitos normativos em espaços de competências não exclusivas que 

não recorre à simples declaração de inconstitucionalidade e expurgação da legislação. Por 

fim, também se observa esse modelo federativo pela instituição da regra de participação dos 

estados através de representantes territoriais no Senado em regra de paridade (artigo 46 da 

Constituição). Como consequência da adoção desse modelo, a União passa a ser 

compreendida como um ente que corresponde simplesmente à união dos demais entes 

federados (artigo 1º da Constituição). 

Assim caracterizado o primeiro nível de separação federativa, a Constituição de 1988 

em particular operou um novo processo histórico de federalização, sem precedentes, de 
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segundo grau (LOPES FILHO, 2012, p. 266). No entanto, parece indiscutível que tal operação 

não ocorreu nos moldes do federalismo clássico, já que não houve, à semelhança do primeiro 

nível federativo, atribuição de competências enumeradas para os estados e de competências 

residuais para os municípios. A técnica utilizada pela Constituição foi outra: aos municípios 

conferiu competências executiva e legislativa suplementar, com destaque para o interesse 

local, mantendo-se com os estados, afora poucas competências específicas, a denominada 

competência residual. Como já salientado, verifica-se entre estados e seus municípios uma 

relação de reciprocidade muito mais marcante do que a estabelecida entre União e entes 

periféricos; diversamente da União, não se pode asseverar que os estados sejam a simples 

soma dos municípios — aliás, a Constituição sequer confere esse sentido. Ao conferir aos 

estados determinadas competências relativas aos municípios, inclusive a criação de órgãos 

para realização de determinadas funções públicas (jurisdicional, controle de contas) em 

relação a estes, opera-se um verdadeiro sistema de complementação funcional entre ambos. 

Verifica-se, portanto, que o tipo de federação segundo o critério da formação adotado na 

federalização dos municípios mais se aproxima do federalismo por desagregação. 

Nesse diapasão, é oportuno verificar que a primeira tentativa de federalização no País, 

operada ainda no Período Regencial pelo Ato Adicional de 1834, assemelhou-se ao processo 

constatado entre estados e municípios no bojo da Constituição de 1988. Segundo a Carta 

Imperial de 1824, a competência legislativa da Assembleia Geral era conferida de maneira 

ampla e genérica, nos termos do artigo 15, inciso VIII (BRASIL, 1824, online). Já aos 

denominados Conselhos Gerais de Província, na conformidade do artigo 71, era reconhecido 

o exercício dos direitos de intervir nos negócios imediatamente relativos aos interesses 

peculiares da província, tendo como principal objeto a proposição, discussão e deliberação 

sobre os negócios interessantes e urgentes, acomodados às localidades das províncias, 

segundo o artigo 81, e aos quais era vedada a propositura de projetos sobre interesses gerais 

da nação, ajustes com outras províncias, tributos e execução de leis, na dicção do artigo 83, 

caput e incisos I a IV (BRASIL, 1824, online). Com o Ato Adicional de 1834, os Conselhos 

Gerais foram substituídos por Assembleias Legislativas Provinciais, estabelecendo-se nos 

parágrafos do artigo 10 da Lei nº 16/34 um rol de competências legislativas, incluindo-se 

sobre organização territorial e administrativa, fixação de despesas e tributos, desapropriação 

por utilidade e obras públicas, criação e extinção de empregos públicos (BRASIL 1834, 

online). O Poder Legislativo provincial teria deixado de ser mera instância administrativa do 

Império, passando à condição de órgão político (COSER, 2008, p. 964), e, assim, o Ato 

Adicional acarretou uma redistribuição significativa das competências legislativas 
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(DOLHNIKOFF, 2005, p. 286). A atribuição de competências legislativas foi estabelecida 

através de rol exemplificativo de temas sem prejuízo da abertura para a legislação sobre os 

assuntos particulares da província, distintos daqueles comuns a todo o Império (COSER, 

2008, p. 959). Embora o projeto pré-federativo emplacado no Período Regencial demonstre 

sinais históricos e jurídicos coerentes com o federalismo por desagregação, verifica-se que 

logo depois, com a primeira Carta republicana no final do século XIX, é institucionalizado o 

sistema jurídico do federalismo por agregação, copiado do modelo estadunidense 

(DOLHNIKOFF, 2005, p. 286). Pode-se dizer, nada obstante, que as novidades republicanas, 

invertendo as técnicas de competências dos entes federativos (União com rol taxativo, Estados 

com competências residuais), conquanto no geral tenham alargado a autonomia dos estados, 

corresponderam mais a um rearranjo do sistema pré-federativo então vigente para uma 

federação nos moldes clássicos (DOLHNIKOFF, 2005, p. 299). 

Retornando ao federalismo de segundo nível na Constituição de 1988, um dos 

problemas essenciais dessa discussão é a definição das competências municipais com base no 

chamado interesse local. Ora, trata-se de um conceito indeterminado, em relação ao qual a 

doutrina tem formulado alguns critérios para preencher referido conceito. Assim, podem-se 

indicar as teorias que propõem definir a competência municipal a partir da predominância do 

interesse (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 123-124) e do princípio da subsidiariedade (LOPES 

FILHO, 2012, p. 260-261); contudo, ambas as teorias são criticáveis e merecem uma atenção 

especial. De um lado, o princípio da subsidiariedade, instituindo uma preferência da periferia 

para o centro na distribuição de competências, encerra fórmula que não se aplica 

adequadamente num sistema federativo com alto grau de assimetria federativa como o 

brasileiro; de outra banda, a predominância do interesse, a despeito de conferir uma 

explicação quase tautológica para a distribuição, tem a pretensão de solucionar abstratamente 

o problema sem atentar para as peculiaridades regionais e locais. Ambas configuram-se, em 

última instância, como fórmulas pré-jurídicas de definição de competências, para uma tomada 

de decisão constitucional, sendo complicada sua aplicação em termos de interpretação. 

Critério mais adequado para a interpretação do interesse local deve ser extraído a 

partir dos próprios fundamentos do federalismo, em outras palavras, do princípio federativo. 

Em especial, a partir do subprincípio da autonomia isonômica dos entes, deve-se entender que 

a definição do interesse local é uma atribuição que ao próprio ente federado, no caso, o 

município, cabe realizar. Aliás, se o Brasil é um Estado Democrático de Direito, deve-se dar 

preferência ao preenchimento das regras constitucionais através desse modelo, e não da 

imediata interpretação realizada pelo guardião da Constituição. À guisa de buscar ter 
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respostas para todos os problemas que lhes são apresentados, segundo a regra do non liquet, o 

STF acaba tomando para si (em claro ativismo) competências legislativas dos entes 

periféricos para dispor geral e abstratamente, escrevendo a Constituição, quais são as 

atribuições de cada um, com clara tendência à autonomia não cooperativa, sem demonstrar 

uma preocupação séria com a assimetria federativa, tal como se fosse um conflito de 

competências com a União. 

Assim, pode-se sustentar que a Constituição, ao conferir aos municípios a competência 

relativa ao interesse local, procedeu a uma abertura textual para que novas atividades possam 

ser incluídas paulatinamente pelas próprias municipalidades (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 

126), segundo suas capacidades socioeconômicas. Aliás, essa questão foi suscitada na época 

da Assembleia Nacional Constituinte, haja vista os entraves antes à dificuldade de precisar as 

competências específicas dos entes municipais (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 70), optando-

se, ao final, em favor de “uma formulação sintética, não, porém, menos abrangente, partindo 

do princípio geral de Direito, segundo o qual ‘o que não for proibido é permitido’” 

(ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 74). Portanto, o interesse local só pode ser definido por quem 

pode dizê-lo; a Constituição conferiu uma margem de discricionariedade legislativa para os 

municípios, mas que deve ser limitada segundo os ditames do próprio texto. 

Outro dos problemas essenciais que abrem a discussão diz respeito à leitura que se faz 

em relação às competências estaduais. O texto constitucional não trata de competências 

residuais, mas em competências não vedadas. Embora possa parecer uma questão de simples 

interpretação de textos, há na compreensão das competências como residuais um claro apelo 

político de redução do poder estadual, razão pela qual a interpretação conferida à competência 

do artigo 25, § 1º, da Constituição pela doutrina e pelo STF, aliada à adesão jurisprudencial da 

interpretação alargada pela teoria dos poderes implícitos para os demais entes federados (em 

especial para as competências cerradas da União), praticamente suprimiu qualquer eficácia 

jurídica que o dispositivo constitucional intencionava possuir (LOPES FILHO, 2012, p. 260). 

Aliás, a utilização da teoria da predominância do interesse também contribui para esse 

fenômeno, já que entre os padrões ideais de interesse geral e de interesse local há uma 

completa zona de inexatidão que acaba promovendo uma tendência ao enquadramento num 

ou noutro caso; assim se pode explicar porque o STF atribui à União, sem uma 

fundamentação clara e coerente, competências de alegado interesse geral não enumeradas 

(como o ocorrido no caso do Estatuto do Desarmamento no bojo da ADI nº 3.112/DF) e 

competências que genericamente envolvam aspectos regionais (como o caso do Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, conforme o Recurso Extraordinário nº 
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120.932/RS). O esgotamento das competências estaduais reflete a ilegitimidade da 

interpretação, que afeta o subprincípio da autonomia isonômica dos entes federativos. 

Ademais, a alusão a competências não vedadas pela Constituição parece sugerir algo 

mais forte do que a simples menção no texto constitucional. Dessa forma, pode-se entender 

vedada aos estados somente aquelas competências cujo mecanismo normativo explicitamente 

afaste ou limite sua atuação, a exemplo dos artigos 22, caput e parágrafo único, e 24, §§ 2º a 

4º; excepcionalmente, por conta do tipo de federação adotado para a separação de 

competências entre União e entes periféricos, também se incluiria o artigo 21, embora a mais 

completa omissão pela União poderia legitimar uma atuação estadual. Por conta disso, deve-

se reconhecer uma competência estadual mais alargada para legislação e execução, ampliando 

o exercício de sua atividade legislativa. 

Portanto, sem prejuízo das competências expressamente previstas na Constituição, 

sustenta-se que entre as competências para tratar de assuntos de interesse local conferidas aos 

municípios e as competências não vedadas pela Constituição conferidas aos estados não 

parece haver um espaço rígido, predefinido e invariável de âmbitos jurídicos de atuação. Ter-

se-ia, propriamente, um condomínio de competências, em contraposição apenas às 

competências da União, como foi cogitado na Assembleia Nacional Constituinte (ALMEIDA, 

Fernanda, 1991, p. 73). Já havia naquela época uma compreensão de que âmbitos jurídicos 

compartilhados de competências legislativas e executivas poderiam propiciar um processo de 

descentralização gradual (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 69). Um dos anteprojetos previa 

ainda a variabilidade das atribuições segundo as particularidades locais, definidas em lei 

complementar estadual (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 72). 

Poder-se-ia questionar qual a legitimidade para a teoria acima esboçada. Como visto, a 

adoção do federalismo cooperativo poderia, especialmente no modelo de federalização por 

desagregação, ao contrário do que sustenta doutrina respeitável (BERCOVICI, 2004, p. 61), 

operar-se como regra sistêmica da federação, com apoio na eficácia pro tanto do subprincípio 

do compromisso interfederativo, desde que se proceda à garantia do mínimo essencial de 

autonomia dos entes. Logo, havendo uma margem ampla de discricionariedade legislativa dos 

estados e dos municípios, não poderiam os tribunais simplesmente aplicar uma regra de 

predominância de interesse, substituindo-se aos poderes legislativos periféricos. Faz-se 

necessário um refinamento do modelo atualmente vigente de interpretação e aplicação do 

federalismo constitucional. 

Discutir a predominância do interesse, através da imediatidade territorial e da 

preponderância do local (LOPES FILHO, 2012, p. 298), simplesmente não resolve o 
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problema. Na verdade, o que se pode constatar, a partir das discussões apresentadas, é que há 

dois parâmetros que se apresentaram sempre em jogo na discussão mais frouxa sobre 

competências, a saber: de um lado, o respeito às peculiaridades locais, em reforço à atuação 

dos entes periféricos, notadamente em matéria de execução de funções; de outro, a atribuição 

das funções de planejamento e homogeneização federativa em favor do ente central, 

notadamente em competências legislativa. No entanto, esses dois parâmetros não são, 

respectivamente, de atribuição dos municípios e da União; trata-se de parâmetros variáveis, 

razão pela qual aos estados também foi conferida pelo texto constitucional a realização de 

determinadas funções de planejamento, a exemplo da instituição de regiões metropolitanas 

(artigo 25, § 3º, da Constituição), e aos municípios, em contrapartida, a competência 

legislativa suplementar, em atenção às legislações dos demais entes. 

Logo, devem-se identificar nesses parâmetros as regras de preferência na legitimidade 

de realização das competências. Tais regras de preferência são verdadeiras balizas, critérios 

de solução de conflitos normativos em espaços de competências não exclusivas (Seção 2.1.1). 

Assim, em situações de conflito de competência entre legislação estadual e municipal, deve-se 

reconhecer a validade da legislação municipal que disciplinar sobre execução de funções e 

atender a peculiaridades locais, e a validade da legislação estadual que tratar sobre 

planejamento em âmbito estadual ou microrregional, bem como da que proceder à 

homogeneização das assimetrias entre municípios. Por conta da explícita atribuição aos 

municípios da competência para assuntos de interesse local, deve-se iniludivelmente 

reconhecer que há uma preponderância na legislação municipal que passe a tratar de 

determinado assunto. Por outro lado, como consequência lógica da teoria ora adotada, deve-se 

rechaçar a interpretação que entende pela simples inconstitucionalidade das leis estaduais que 

tratem de matérias de interesse local (ALMEIDA, Fernanda, 1991, p. 128); em contrapartida, 

deve-se adotar como técnica jurídica alternativa em relação a conflitos de competências, à luz 

do que foi proposto para as competências concorrentes, a suspensão da eficácia da legislação 

estadual face à municipal no que lhe for contrário, em sentido análogo ao artigo 24, § 4º, da 

Constituição. 

A teoria ora esposada, prestigiando o elemento cooperativo da federação, presta-se a 

estimular o desenvolvimento das capacidades municipais de atuação legislativa e executiva, e, 

ao mesmo tempo, cuida para atender especialmente às assimetrias de fato existentes, 

possibilitando evoluções desse desenvolvimento institucional do município distintas de 

acordo com as respectivas capacidades, em ritmos paulatinos e progressivos. Pretende-se, 

tendo em consideração tanto a versão forte do federalismo, que atribui uma interpretação 
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rígida e inflexível das competências, quanto a versão fraca do federalismo, segundo a leitura 

alternativa ora proposta, analisar como a gestão associada de serviços públicos se comporta 

dentro do contexto da federação brasileira, possibilitando, ao mesmo tempo, reforçar uma ou 

outra versão da teoria. 
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3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Outro ponto nodal para a discussão acerca da gestão associada de serviços públicos é, 

como condição de possibilidade para a própria análise central do problema, a realização de 

uma aproximação conceitual da noção de serviços públicos dentro do paradigma 

constitucional brasileiro. A Administração Pública poderia ser entendida, sob determinada 

perspectiva, como a outra faceta para compreensão do Estado, pois equivale a toda sua 

infraestrutura institucional para realização das competências estatais (inclusive a legislativa e 

a jurisdicional, que igualmente demandam uma estrutura administrativa). 

Contudo, diferentemente do que ocorre com o federalismo (tal como outros institutos 

oriundos da Ciência Política), a Administração Pública possui um tratamento jurídico bastante 

incisivo, tendo sido objeto de um progressivo controle histórico pelo Direito. Por ser o 

principal instrumento institucional de aproximação do poder político com o cidadão, a 

Administração Pública foi um dos primeiros alvos de limitações jurídicas do abuso de poder, 

formuladas inicialmente no âmbito do Direito Administrativo, e, num momento posterior, 

pelo Direito Constitucional. Nesse sentido, é significativa para essa compreensão uma análise 

de como o Direito Administrativo passa a ser tratado na atual ordem constitucional brasileira 

(Seção 3.1), para, a partir de breves considerações acerca das atividades estatais denominadas 

políticas públicas (Seção 3.2), verificar como isso influi na compreensão da noção de serviço 

público (Seção 3.3), e, mais especificamente, destacar as principais dificuldades enfrentadas 

para a concretização dessa atividade à luz do princípio da eficiência (Seção 3.3.4). 

3.1 Reflexos da introdução do Direito Administrativo na Constituição de 1988 

Nota distintiva da Constituição da República de 1988 foi a introdução em seu 

conteúdo de capítulo específico para tratar do funcionamento da Administração Pública. Por 

conseguinte, o Direito Administrativo deixa de ser uma questão de relevância legal e passa a 

integrar um contexto mais amplo de Direito Constitucional. Isso implica uma inversão de 

premissas e de valores na compreensão da Administração Pública e, por conseguinte, do 

próprio Estado. Ante a novidade constitucional, faz-se necessário, portanto, estudar os 

institutos do Direito Administrativo sob uma ótica diferenciada, condizente com a 

modificação sistêmica ocorrida. 

De um parâmetro inicial da modernidade, em que o Estado se fazia presente por um 

príncipe absoluto, cuja própria vontade confundia-se com o interesse estatal, representando 

um modelo de Estado patrimonialista por depositar todas as atividades econômicas sob 
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titularidade e controle particulares do monarca (MOREIRA, 2010, p. 142), para um desenho 

liberal, que desprega do Estado a titularidade da realização das atividades econômicas de um 

modo geral, confiando ao ente estatal competências reduzidas para a proteção da liberdade e 

da propriedade dos cidadãos custeada por tributos autorizados pela burguesia ou por seus 

representantes (NABAIS, 2007, p. 166-175; TORRES, 1991), e deste para um modelo de 

estado do bem-estar social, de perfil intervencionista nas atividades econômicas para a 

proteção de valores sociais, no qual as atividades estatais passam a ser exercidas por 

representantes do povo, em todos esses paradigmas — embora se deva recordar que não se 

está a tratar de padrões estanques e bem demarcados, mas de modelos que sofrem na 

concretização prática diversas matizações, cujas características são unidas apenas para fins 

didáticos —, em maior ou menor grau, a vontade do Estado, expressada pelos seus atos, 

sempre foi colocada sob uma posição de destaque, que foi desde a impossibilidade de 

questionamentos (no Estado Absolutista) à presunção (absoluta ou relativa) de supremacia do 

interesse (nos demais modelos). 

Ao longo desse processo evolutivo, o Direito Administrativo surge paulatinamente 

como ferramenta jurídica de limitação do poder estatal, notadamente, dos abusos no exercício 

das competências, para redução dos espaços amplos de atuação licenciosa dos representantes 

no poder. Nessa perspectiva, como pairava uma intangibilidade das escolhas realizadas pelo 

Estado, as técnicas do Direito Administrativo clássico sempre foram, em maior ou menor 

medida, de controle procedimental da atuação do Estado, especialmente daquela realizada 

pelo Poder Executivo — já que a função específica do Poder Legislativo deita suas origens na 

representatividade burguesa e democrática, e a do Poder Judiciário foi inicialmente 

condicionada com o império da lei. Como consequência, a própria Administração Pública, 

como objeto cultural, foi se adaptando às mudanças institucionais promovidas pelo Direito 

Administrativo. 

O limite técnico desse Direito Administrativo dito clássico operou-se no contexto da 

denominada Administração Pública burocrática. Qualifica-se esse modelo de Administração 

Pública pelo controle dos procedimentos, de caráter formal, como condição necessária e 

suficiente para o atendimento das exigências jurídicas no processo de decisão política. Tinha 

por premissa orientadora que, através de padrões rígidos de comportamento dos agentes 

públicos, estaria legitimada a atuação da Administração Pública. Contudo, especialmente por 

conta dos resultados positivos oriundos do padrão intervencionista na ordem econômica, com 

ampliação da atuação do Estado em diversos segmentos, mas potencializado pela aceleração 

da emergência dos resultados exigidos pelos cidadãos e pela dificuldade financeira de os 
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Estados atenderem à satisfação das necessidades públicas, verificou-se que o modelo de 

Administração Pública burocrática já não conseguia atender à satisfação as demandas sociais 

que passaram a ser de incumbência do Estado, em quantidade, qualidade e celeridade 

adequadas. 

É nesse contexto que a constitucionalização do Direito Administrativo, aliado à 

concepção de força normativa da Constituição (HESSE, 1991), provoca uma mudança 

qualitativa na compreensão da Administração Pública (JUSTEN FILHO, 2012b, p. 83). Ao 

introduzir no ordenamento jurídico normas constitucionais sobre o modo de operação do 

Estado, coloca a Administração Pública e o Direito Administrativo em um patamar de relevos 

axiológico e finalístico, diante daquilo que o próprio texto constitucional convoca o Estado a 

realizar. Promove, pois, uma transformação do papel dos procedimentos (e, 

consequentemente, da própria concepção de Administração Pública e do respectivo Direito 

Administrativo), até então como fins jurídicos da atividade administrativa, em meios jurídicos 

para a realização dos fins constitucionalmente estabelecidos. Assim, portanto, o padrão 

burocrático de Administração Pública, embasado em premissas legalistas, deixaria de possuir 

as condições necessárias para dar conta das novas exigências constitucionais. 

Duas consequências podem ser extraídas da qualificação constitucional da 

Administração Pública: a primeira é a mudança da gestão administrativa orientada pelo 

controle dos procedimentos para a gestão orientada pelos fins constitucionais, já que estes 

passaram à condição de fatores legitimadores da atuação pública, sob um viés jurídico; a 

segunda é, tendo em conta a introdução constitucional de diversos fins sociais para realização 

pelo Estado, face à escassez de recursos que orienta não só a ordem econômica, mas 

reflexivamente as finanças públicas num Estado fiscal, a redução de despesas ocasionadas 

pelos excessos de burocracia que já não se mostravam adequados à orientação da gestão para 

os fins constitucionais, e a busca de soluções alternativas para o atendimento das demandas 

sociais. 

Tal compreensão deve ser contemplada ao se observar a inserção do Direito 

Administrativo na Constituição da República de 1988. Embora o texto constitucional, pelo 

menos em sua redação original, tenha sido silente a respeito de uma mudança contextual para 

a Administração Pública brasileira, já havia em suas premissas — a cidadania e a dignidade 

da pessoa humana como fundamentos da República (artigo 1º, incisos II e III) — e objetivos 

(artigo 3º) os sinais de uma modificação necessária para fazer valer seu conteúdo. No entanto, 

talvez pelas dificuldades de se buscar um consenso e pelos riscos de se precisar juridicamente 

e engessar institucionalmente um modelo de Administração Pública, a Constituição da 
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República de 1988 teria, nesse primeiro momento, deixado em aberto tal decisão, por um lado 

sinalizando princípios jurídicos com base nos quais deveria incondicionalmente se pautar a 

atuação do Estado (artigo 37, caput), mas, de outra banda, prestigiando pautas procedimentais 

(por exemplo, em matéria de concursos públicos e de licitação e contratos administrativos, no 

artigo 37, incisos II e XXI), e até mesmo com resquícios do modelo patrimonialista (com a 

estabilização de servidores não concursados prevista no artigo 19 das disposições 

constitucionais transitórias). 

Essa fase de indefinição foi apaziguada com a consolidação de reformas, em especial, 

da Emenda Constitucional nº 19/98, que procedeu a uma incisiva transformação no Direito 

Administrativo vigente. Tida como a segunda ou terceira reforma administrativa na história 

jurídica do país (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 7; MOREIRA, 2010, p. 150), ela promoveu a 

definição de uma tendência na Administração Pública, saindo de rígidos e dispendiosos 

padrões burocráticos para um modelo que busca a eficiência e a flexibilização, a fim de 

melhor atender às variadas necessidades públicas dos cidadãos. As mudanças introduzidas 

tinham como ideia fomentadora a instituição de um modelo de Administração Pública 

alcunhado de gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1996), caracterizado pela gestão pública de 

resultados (em oposição a gestão de procedimentos do modelo burocrático), pela primazia da 

eficiência (em contrapartida à primazia da legalidade no modelo anterior) e pela flexibilização 

e profissionalização da Administração Pública a partir de uma perspectiva empresarial em que 

o cidadão é visto como cliente (e não como um administrado). 

Em que pesem as críticas que possam ser formuladas em relação às mudanças 

ocorridas com a Emenda Constitucional nº 19/98, especialmente as de cunho político-

ideológico fundadas na influência do cenário político internacional (dito neoliberal) em que se 

inseriu a reforma (MORAES, 2004, p. 132-134), é imprescindível analisar, sem perder a 

criticidade, como ela se encaixa, em termos jurídicos, com o sistema jurídico constitucional 

então vigente. Nesse aspecto, constata-se que, não obstante a flexibilização de determinadas 

garantias, especialmente para os servidores públicos, a Emenda Constitucional nº 19/98 

introduziu uma proposta de Administração Pública condizente com a ideia de 

constitucionalização da Administração Pública, reforçando sua consideração como ferramenta 

(e não um fim em si mesmo) de realização dos objetivos da República e de promoção e 

garantia dos direitos fundamentais. O poder do Estado passa, com a constitucionalização da 

Administração Pública, a servir em favor dos direitos fundamentais (FREITAS, 2012, p. 326). 

Ademais, saliente-se que a reforma não poderia ter como objetivo a total superação do 

paradigma burocrático, que garante os valores de segurança e de controle (legalidade). Na 
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verdade, o modelo gerencial da Administração Pública não pode prescindir do modelo 

burocrático, devendo-se inserir neste; aliás, essa foi a intenção original da reforma, que 

reconhece alguma importância à Administração burocrática, mas não se contenta com ela e 

demanda algumas fórmulas de inserção de características gerenciais. Haveria, assim, padrões 

de atuação variáveis entre modelo burocrático e gerencial, dosando-se a primazia de um ou 

outro de acordo com as necessidades contextuais de atuação do Estado (BRESSER-

PEREIRA, 1996, p. 34-35); sob um ponto de vista de análise institucional, em contextos de 

baixa complexidade ambiental — baixa dinamicidade, previsibilidade e estabilidade de 

demandas sociais e de ofertas tecnológicas —, que não demandam contínua adaptação, 

padrões burocráticos devem prevalecer e, por outro lado, contextos com alta complexidade — 

incerteza, ambiguidade, pluralidade e instabilidade de demandas sociais e de ofertas 

tecnológicas — pedem modelos de gestão mais sistêmicos (MARTINS; CUNHA JUNIOR, 

2009, p. 254-255). Destaque-se que já constava na redação original da Constituição da 

República de 1988 a possibilidade de delegação da prestação de serviços públicos mediante 

concessão e permissão (artigo 175). 

Tendo em vista que o modelo de Administração Pública atualmente vigente em nossa 

Constituição não equivale (e não poderia equivaler) a nenhum dos dois paradigmas objetivos 

de análise indistintamente separados, mas a uma mescla entre os dois parâmetros, e, em certa 

medida, para afastar o caráter economicamente tendencioso que a expressão “gerencial” 

carrega (conquanto oriunda da Ciência da Administração), reconhece-se que a Constituição de 

1988 institui, desde sua origem, mas reforçado pela Emenda Constitucional nº 19/98, um 

modelo sistêmico de Administração Pública, com elevado grau de adaptação frente à 

pluralidade de necessidades e à diversidade de modos de atendimento (MOREIRA, 2010, p. 

142). Entre as características que definem esse modelo, destacam-se a eficiência, a 

participação cidadã e a horizontalização das relações entre público e privado (MOREIRA, 

2010, p. 146-147). 

A centralização do Direito Administrativo numa ordem constitucional implica a 

superação de paradigmas até então presentes. Nesse sentido, passa-se à análise, ainda que com 

a brevidade que o tema comporta ao presente estudo, de dois fatores elementares para a 

concepção de Direito Administrativo — a compreensão do interesse público (Seção 3.1.1) e a 

relação entre legalidade e discricionariedade (Seção 3.1.2) —, e de como esses fatores se 

alteraram com a constitucionalização da Administração Pública. 
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3.1.1 Interesse público 

A noção de interesse público é nuclear para a identificação do espaço de atuação do 

Estado através de sua Administração Pública, e tem sido mais recentemente objeto de muitas 

discussões em virtude da constitucionalização do Direito Administrativo e do ataque à 

supremacia do interesse público, com propostas de relativização (BARROSO, 2012, p. 49; 

SARMENTO, 2012, p. 125-131). 

Nos modelos de Administração Pública anteriores, a avocação do interesse público 

servia como argumento legitimador da atuação do Estado sobre a liberdade e a propriedade do 

cidadão. Como se referia a uma determinada atuação estatal, decorrente de uma escolha 

política, o Direito Administrativo clássico limitava-se a verificar o cumprimento dos 

procedimentos previstos em lei para a produção dos atos administrativos necessários. Não 

havia, assim, uma preocupação acerca da própria escolha realizada pela autoridade pública. 

E tal contexto decorre da própria origem da Administração Pública patrimonial, num 

contexto de Estado absolutista. Sendo o príncipe absoluto o titular da coisa pública, sua 

vontade representava o próprio interesse a ela relacionado; o interesse público, portanto, 

confundia-se com o interesse do soberano, e sobre o qual pairava a ausência de controle, a 

supremacia e a indisponibilidade. Com o advento do Estado liberal, e a ascensão de um 

Direito Administrativo, a atuação da Administração Pública passou a ser pautada dentro de 

padrões e limites formais dispostos nas leis aprovadas pela burguesia ou por representantes do 

povo. Contudo, respeitados os padrões exigidos para a perfeição dos atos administrativos, 

tinha-se que a vontade do Estado equivaleria à vontade do povo, porque definida por seus 

representantes, devendo prevalecer frente às vontades individuais dos administrados. Tal 

compreensão manteve-se inclusive dentro do paradigma do Estado intervencionista, ainda sob 

o funcionamento de uma Administração Pública tipicamente burocrática, que a princípio não 

operou alterações sensíveis na forma de compreender o interesse público no Estado, mas 

principalmente o âmbito e a forma de atuação na ordem econômica. 

Nesse contexto, nada obstante, já se reproduzia a clássica distinção do interesse 

público em primário e secundário (ALESSI, 1970, p. 184-185), sendo aquele o que 

consubstancia o interesse de toda a coletividade voltada para a construção da política, 

enquanto este representaria apenas (ou teria como principal representante) o interesse 

financeiro do Estado. Essa distinção, a despeito de seus méritos, tinha como resultado prático 

um maior zelo na justificação do interesse público, na busca de afastar a caracterização da 

vontade estatal como interesse secundário ou de colocá-lo como argumento de reforço. O 
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interesse público primário permanecia, assim, como uma exigência de estrito cumprimento da 

lei, fórmula praticamente vazia de conteúdo, a ser preenchida pelo administrador publico. 

Com a normatização do Direito Administrativo pela Constituição da República de 

1988 e a ascensão da teoria dos princípios jurídicos, colocou-se em xeque a posição de 

supremacia do interesse público, sustentando-se que tal interesse estaria no mesmo plano de 

concretização constitucional, ou até mesmo (decerto mais apropriadamente) de subordinação, 

em relação aos direitos fundamentais, razão pela qual estaria superado o dogma da 

supremacia do interesse público. 

Há certamente um equívoco no entendimento que pretende confrontar a noção de 

interesse público com o compromisso constitucional com os direitos fundamentais, como 

interesses antagônicos. Tal entendimento é fruto da falta de compreensão dos processos de 

modificação provocados pela constitucionalização do Direito Administrativo. Esse processo 

provocou, em verdade, uma ressignificação do papel da Administração Pública no contexto 

republicano, tendo como principal destaque a superação do modelo de controle procedimental 

formal para o preenchimento de conteúdos e a definição de planos materiais de realização da 

coisa pública. Nesse processo, os direitos e garantias fundamentais individuais e demais 

expressos na Constituição da República de 1988 e os direitos decorrentes de seu regime e de 

seus princípios (artigo 5º, § 2º) passam a configurar pautas materiais de consideração 

obrigatória pelo Estado (afetando todos os Poderes), através da Administração Pública, para a 

tomada de decisão a respeito do interesse público (MOREIRA NETO, 2006, p. 358). 

Assim, não seria correto afirmar a existência de confronto propriamente dito entre 

interesse público e direitos fundamentais, mas da convergência (SARMENTO, 2012, p. 121); 

o interesse qualifica-se como público quando almeja realizar os direitos fundamentais 

segundo os objetivos previstos no texto constitucional, devendo ser o resultado do balanço 

entre interesses individuais e coletivos constitucionalmente prestigiados (FURTADO, 2010, 

p. 93). A partir de então, identificado o interesse público, passaria a adquirir as características 

de supremacia e indisponibilidade, ou, sob outro prisma, a indisponibilidade é uma 

característica prévia à qualificação do interesse como público (JUSTEN FILHO, 2012a, p. 

123). Se há algum confronto propriamente dito, trava-se entre o interesse individual e a 

providência estatal enquanto interesse coletivo, que pode não refletir o interesse público e, 

portanto, sobre o qual não pode pairar uma presunção de supremacia, enquanto não resultante 

do exame a partir dos direitos fundamentais. 

Em outras palavras, o interesse público — e, portanto, o Direito Administrativo — 

passa a ser subordinado à Constituição e ter sua pauta de atuação definida por esta. Os 
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interesses do Estado, enfim, passariam a ter um terceiro plano (constitucional) de realização e 

de controle, principal em relação aos planos legal e econômico, correspondentes ao interesse 

público primário e secundário (FURTADO, 2010, p. 88). Há, assim, implicações imediatas na 

compreensão da legalidade e do papel da discricionariedade na atuação administrativa. 

3.1.2 Legalidade e discricionariedade 

Enquanto o debate sobre o interesse público deita raízes no ideal republicano, a 

discussão em torno do princípio da legalidade, em contrapartida, relaciona-se com os dois 

elementos fundantes do Estado Democrático de Direito (artigo 1º da Constituição): o 

princípio democrático adotado define a atuação do Estado através dos representantes do povo 

(artigo 1º, parágrafo único), que teriam a competência para a elaboração das leis (artigo 48), e 

através delas produzir uma decisão política para cumprimento pelos demais poderes; e o 

Estado de Direito consagra a primazia da lei como fonte primária de criação do Direito 

(KELSEN, 1998b, p. 316-321), e de limitação da atuação do Estado.  

A Constituição da República de 1988 consagrou o respeito pela Administração Pública 

ao princípio da legalidade (artigo 37, caput). Em cima dessa norma jurídica, construiu-se no 

Brasil uma teoria dualista da legalidade, segundo a qual a legalidade aplica-se de duas formas 

distintas: para o cidadão, disposta no artigo 5º, inciso II, da Constituição, tem-se a legalidade 

negativa ou reserva de lei, ou seja, que o cidadão é livre para fazer ou deixar de fazer, salvo 

quando a lei determine uma ação ou abstenção para a realização de determinados efeitos; já 

para a Administração Pública, com base no artigo 37, caput, aplicar-se-ia a legalidade positiva 

ou administrativa, a saber, que a Administração Pública somente poderia atuar (por ação ou 

omissão) quando houver expressa autorização legal (MELLO, 2005, p. 88-95; MODESTO, 

2009, p. 117). 

Ora, com a constitucionalização do Direito Administrativo, não se pode concordar 

com uma solução dualista para a compreensão da legalidade, senão que seja proposta uma 

solução sistêmica. Ademais, a alusão à legalidade administrativa como acima descrita mostra-

se artificial, em comparação com a produção jurídica oriunda da prática da Administração 

Pública, com um claro intuito de engessar qualquer atuação estatal. Poder-se-ia até mesmo 

cogitar de um abuso no projeto de separação dos Poderes (artigo 2º da Constituição), na 

perspectiva segundo a qual o Poder Legislativo suprimisse qualquer espaço de avaliação e 

decisão que se possam considerar próprios do Poder Executivo (a chamada “reserva de 

administração”) (HÄBERLE, 2003, p. 219-220; MORAES, 2004, p. 31). Assim, acorda-se 

com a proposta que busca conciliar os dois parâmetros de legalidade, para entender que a 
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mesma lei que define o que o cidadão pode ou não fazer deve ser a que confere à 

Administração Pública o limite de sua atuação. A lei não perde sua posição de prestígio, mas 

não se pode exigir dela um exagerado detalhismo para definir as competências e formas de 

atuação da Administração Pública (o que poderia fazer em termos genéricos), salvo nas 

situações em que a atividade administrativa venha a causar restrição ao particular 

(FURTADO, 2010, p. 98). 

Noutra linha de compreensão, a constitucionalização do Direito Administrativo 

promoveu uma mudança qualitativa na apreensão do princípio da legalidade, ao sinalizar que 

a inserção constitucional do Direito Administrativo operou um declínio da noção de 

legalidade e a emergência de um princípio da juridicidade, mais amplo e orientado pela 

Constituição, como ferramenta para a tomada de decisão política e preenchimento do interesse 

público pela Administração Pública (MORAES, 2004, p. 29-30). Sem prejuízo do acerto na 

percepção da evolução do Estado de Direito, de um modelo legalista para o paradigma 

constitucionalista, deve-se analisar criticamente esse ponto de vista, já que se entende que o 

princípio da legalidade, embora tenha sofrido uma perda de hegemonia, não teve seu conteúdo 

completamente esvaziado ou transferido para o princípio da juridicidade. Isso porque, como 

salientado, o princípio da legalidade possui duas facetas, e a juridicidade aparentemente 

trabalha com apenas uma delas. Logo, sob o ponto de vista do princípio democrático, continua 

a valer o princípio da legalidade sob a perspectiva de que a intervenção do Estado na 

liberdade e na propriedade dos cidadãos somente pode ser realizada mediante prévia 

autorização pelos representantes do povo, noção essa que também se aplica à legalidade da 

Administração tributária (artigo 150, inciso I, da Constituição), voltada especialmente para a 

propriedade. A legalidade, assim, configura-se como uma espécie da juridicidade (MOREIRA 

NETO, 2006, p. 358). 

O princípio da juridicidade, portanto, corresponde a mais uma camada (constitucional) 

de juridicização, ou plano de realização, do interesse público e da Administração Pública. O 

que não quer dizer que a atuação do Poder Legislativo esteja completamente livre de peias, 

porque o princípio da juridicidade tem o condão de afetar inclusive o processo legislativo, de 

preenchimento do interesse público geral e abstrato realizado pelos representantes do povo. 

Ademais, significa dizer que a Administração Pública é sujeita a um duplo controle: de um 

lado, pela própria Constituição, com base na qual pode inclusive se contrapor à legalidade do 

Legislativo — por exemplo, quando houver expresso comando constitucional para realização 

de determinada providência, contra a qual não poderia a lei dispor em sentido contrário —; de 

outro, pela legislação, considerado o primeiro momento de concretização (repita-se, geral e 
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abstrata) do interesse público constitucionalmente definido (salvo quando a própria 

Constituição, dentro da sua prolixidade, já emite um comando executivo de eficácia plena), a 

partir do qual a Administração Pública deve realizar o segundo momento de concretização. 

Nesse contexto, o princípio da legalidade também dialoga com o tema da 

discricionariedade. A discricionariedade não é um elemento que concerne apenas ao Direito 

Administrativo, senão que é também um problema de Teoria Geral do Direito. Envolve o 

debate em torno do processo de concretização dos textos legislativos, seja pelo administrador 

público, seja pelo autoridade jurisdicional, e da qualificação dessa atividade realizada. Na 

leitura clássica, a atividade puramente jurídica, decorrente da interpretação das regras legais, 

encerrava-se num momento lógico do processo decisório em que se mostrariam para o juiz 

algumas soluções que seriam juridicamente possíveis, dentro do que se denominou de uma 

moldura normativa, momento lógico esse que, a partir daí, a escolha de uma das soluções 

juridicamente possíveis tornar-se-ia um ato político de vontade (KELSEN, 1998b, p. 390-

391). 

O mesmo raciocínio deve ser generalizado, para atingir todos aqueles que têm a 

missão de concretizar as regras jurídicas gerais e abstratas existentes na legislação para 

formular soluções para determinada situação. Para a Administração Pública, como 

instrumento de atuação do Estado a serviço do interesse público, parece indeclinável a 

existência de um espaço decisório próprio, de avaliação das circunstâncias fáticas dos 

problemas concretos e de interpretação das leis, com base na avaliação dos interesses 

envolvidos, para o encaixe entre texto e contexto e a apresentação de soluções juridicamente 

adequadas. Espaço esse (discricionariedade) que não pode ser suprimido pelo Direito 

legislativo, não propriamente por um imperativo de separação de poderes, mas por se referir à 

própria condição de possibilidade de realização do Direito em virtude dos limites lógicos do 

texto. Assim, contrariamente ao ponto de vista que sustenta a total expurgação da 

discricionariedade na atuação do Estado ante a possibilidade de identificação da solução 

correta através do sistema jurídico (STRECK, 2012, p. 87-94), deve-se reconhecer a 

existência desse espaço insuprimível, de cunho (em maior ou menor intensidade) político. O 

que não significa que, embora inafastável, não possa se sujeitar aos controles de legalidade e 

de juridicidade. 

A partir do princípio da legalidade, a discricionariedade joga com seu oposto, a 

vinculação, entendida como o aspecto da atuação da Administração Pública que se encontra 

predeterminado pela lei. A distinção entre discricionariedade e vinculação não se configura, 

na prática, como algo dual; os atos administrativos são, portanto, mais ou menos 
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discricionários (ou não vinculados), segundo as condições de limitação pelo Direito. Nesse 

nível, faz-se um controle de cunho formal, ou seja, de obediência às regras legais previstas 

para a criação do ato administrativo. 

A constitucionalização do Direito Administrativo, especialmente com o 

preenchimento de conteúdos relativos ao interesse público, a partir dos direitos fundamentais, 

operou uma mudança na relação entre esses elementos, fornecendo novos parâmetros de 

caráter jurídico para o exercício desses espaços de liberdade (MORAES, 2004, p. 43). Em 

razão disso, verificou-se a possibilidade de sindicabilidade do espaço de atuação da 

Administração Pública, antes intangível, com base nas finalidades já definidas pela 

Constituição (interesse público), e identificou-se que determinados aspectos do ato 

administrativo — a saber, o motivo e o objeto — apresentavam-se mais sensíveis à 

discricionariedade (MOREIRA NETO, 1998, p. 34). O princípio da juridicidade, assim, 

ampliou o controle da legalidade então existente para um controle da legitimidade pelos fins 

(MODESTO, 2009, p. 124-125). 

Uma das consequências dessa mudança de paradigma é observada com a transição do 

simples respeito à legalidade para uma crescente atenção para a motivação dos atos 

administrativos, que passou a ser o principal elemento definidor da legitimação para agir da 

Administração Pública. A identificação dos pressupostos de fato e de direito que levaram o 

administrador a praticar determinado ato, portanto, passa a configurar um dos principais 

elementos de controle do motivo do ato administrativo. Surge, assim, o Direito 

Administrativo da discricionariedade legítima, das escolhas justificáveis das melhores 

soluções (FREITAS, 2012, p. 311), com a consagração do dever (e seu correlato direito) 

fundamental à boa administração pública (FREITAS, 2012, p. 312). 

A outra das consequências é a ampliação do controle e a necessária aproximação entre 

objeto do ato administrativo (ou da providência estatal) e o interesse público, ou seja, a 

possibilidade de controle finalístico do ato administrativo, por sua capacidade de atingir os 

objetivos preconizados pelo sistema jurídico. Nesse contexto, um dos critérios finalísticos de 

controle, reforçado pela Emenda Constitucional nº 19/98, está no atendimento ao princípio da 

eficiência. Embora já tivesse previsão na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, uma interpretação 

ampla desse princípio demanda a aplicação, pelo administrador público, de três aspectos: a 

economicidade ou eficiência em sentido estrito (econômica), que cuida da relação financeira 

custo-benefício da atuação administrativa (ou seja, verificar se o administrador tomou uma 

decisão econômica); a eficácia, que dá relevo à produção de efeitos (em outras palavras, se a 
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decisão é apta a produzir os efeitos esperados); e a da efetividade, que correlaciona os 

resultados alcançados com aqueles planejados (FURTADO, 2010, p. 91; MENEGUIN, 

SANTOS, 2013, p. 16). O princípio da eficiência significa, em âmbito constitucional, 

implementar a própria Constituição e garantir-lhe a força normativa (DINIZ, 2007, p. 180). 

Em síntese, com a introdução do Direito Administrativo na Constituição, os institutos 

do interesse público, da legalidade, da discricionariedade e do mérito (conveniência e 

oportunidade) do ato administrativo deixam de ser compreendidos como instrumentos de 

inviabilização do controle das atividades administrativas, passando a verdadeiros elementos 

ensejadores de reforços argumentativos (motivação) e ampliação da margem de 

sindicabilidade da atuação estatal (JUSTEN FILHO, 2012a, p. 79). 

Discutidos os aspectos mais significativos da constitucionalização do Direito 

Administrativo operada pela Constituição da República de 1988, deve-se avançar para a 

compreensão contextual da atividade denominada de serviço público. No entanto, entende-se 

necessário que se trate do tema, num sentido ainda amplo; assim, passa-se primeiramente à 

análise da noção de políticas públicas para somente então adentrar no contexto dos serviços 

públicos. 

3.2 Políticas públicas e ordem econômica 

Dentro do modelo da Administração Pública sistêmica, a utilização da expressão 

“políticas públicas” parece ser válida para expressar de forma genérica a atuação funcional do 

Estado. Há, contudo, algumas divergências em torno do seu conteúdo, que merecem algumas 

considerações. Isso porque se trata de um tema que provém da teoria política (BUCCI, 1997, 

p. 89), sobre o qual os estudiosos do Direito passaram a tratar com mais atenção. O aumento 

da presença dessa expressão nos estudos jurídicos se justifica em virtude da chamada crise do 

serviço público, noção que vem perdendo espaço em virtude da sua relativização conceitual 

(BUCCI, 1997, p. 92), sustentando-se que a discussão sobre políticas públicas tenha sucedido 

a relativa ao serviço público (BUCCI, 1997, p. 91); há quem identifique nos dois conceitos — 

política pública e serviço público — o mesmo programa normativo (BERCOVICI; 

SIQUEIRA NETO, 2008, p. 59). 

Uma noção de política pública parece ter múltiplos níveis: numa perspectiva ampla, 

ela envolve grandes áreas de atuação do Estado (política fiscal, política monetária, política 

judiciária etc.); num sentido mais estrito, ela também pode se referir a um determinado 

programa ou ação governamental, definida em plano plurianual, com associação ao resultado 

que busca atingir (política de controle da taxa de juros, de redução da marginalização infantil 
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etc.). No entanto, há algumas tentativas de se precisar o conceito a partir de algumas 

características. 

Uma dessas características está na conotação à ação governamental (BERCOVICI; 

SIQUEIRA NETO, 2008, p. 56; BUCCI, 1997, p. 90), qualidade inerente ao contexto da 

Administração Pública sistêmica, que se preocupa com o controle de contas através das leis 

orçamentárias e com o controle de resultados dentro de prazos compatíveis com a função de 

governo (BUCCI, 1997, p. 91). Outra característica apontada, em certa medida associada à 

anterior, está no caráter dinâmico das políticas públicas (BUCCI, 1997, p. 89), no sentido de 

que teriam como meta a realização de determinados fins, mediante modificação da ordem 

jurídica (GRAU, 2012, p. 62). Uma terceira característica, corolário das duas anteriores, seria 

o caráter temporal da política pública, para aferição dos resultados obtidos e cotejo com as 

metas estimadas (BUCCI, 1997, p. 95), traduzindo-se no controle de efetividade. 

Entretanto, essa caricatura proposta encerra um conceito específico de política pública. 

No âmbito da Administração Pública, as políticas públicas devem ser pautadas no interesse 

público, e este, por sua vez, pode variar. Programas específicos de governo, que simbolizam 

uma determinada gestão, nem sempre estão associados a uma adequada política pública; 

outros programas, inicialmente de um governo, são continuados por outras gestões. Deve-se 

reconhecer que o interesse público pode exigir uma realização constante de determinada 

atividade estatal (p. ex., política de segurança pública), e que não necessariamente implique 

uma alteração na ordem jurídica. 

Assim, acertado é o ponto de vista que qualifica as políticas públicas como a série ou 

conjunto de decisões políticas, desde as tomadas pelo constituinte até as tomadas pela 

administração, que envolvem normas, planos, programas e ações para a realização da 

atividade estatal em diversos setores (MOREIRA, 2010, p. 258), harmonizando-a com as 

atividades privadas para a realização do interesse público (BUCCI, 1997, p. 91). A política 

pública, em sentido normativo, normalmente é instituída em lei (BUCCI, 1997, p. 95), que 

estabelece os regramentos básicos — princípios, competências e procedimentos — para a 

atuação não só da Administração Pública, mas com regras de orientação para o setor privado. 

O plano também não se confunde nem se distingue da política pública, mas pode ser 

englobado nesta — quando não se utiliza uma noção estrita de política pública, relativa a 

específico programa de ação (BUCCI, 1997, p. 94) —, às vezes instituído por lei, às vezes 

decorrente de regulamentação legal, o plano apresenta diretrizes de atuação, programas, 

projetos e ações necessárias para a realização do interesse público. 
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Nesse sentido, é válida a crítica segundo a qual a discussão em torno das políticas 

públicas promove uma setorização do Estado e desloca a análise de problemas maiores, de 

compreensão do papel global do Estado no processo de desenvolvimento, para uma visão 

fragmentada do Estado (BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, 2008, p. 59-61). No entanto, sem 

prejuízo da necessidade e importância de se analisar o papel global do Estado, a setorização 

da análise dos problemas também se presta a resolver questões específicas do Estado, o que 

não poderia ser simplesmente afastado em virtude da crítica; o que não se pode, é certo, é 

entender a atividade do Estado como a mera soma dos setores. 

No contexto de ordem econômica, falar sobre políticas públicas afasta, num primeiro 

instante, a discussão sobre qual a natureza da atividade da Administração Pública. No entanto, 

embora diga respeito a um assunto aparentemente de teoria política, a aplicação das políticas 

públicas no Direito Administrativo passa a ter sua utilidade. Isso porque a Constituição da 

República de 1988 estabelece algumas fórmulas de atuação do Estado dentro da ordem 

econômica, em três grandes gêneros de atuação: como explorador direto de atividade 

econômica (artigo 173), como agente normativo e regulador da atividade econômica (artigo 

174) e como prestador de serviços públicos (artigo 175). A atuação intervencionista do 

Estado, assim, é feita em graus, segundo a necessidade pública; portanto, a exploração direta 

de atividade econômica pode referir-se tanto a atividades de caráter monopolista (por 

exemplo, a lavra de jazidas de petróleo) quanto a atividades concorrenciais de interesse 

público; a prestação do serviço público pode ser feita direta ou indiretamente pelo Estado; a 

intensidade da regulação da ordem econômica também pode variar. Mas é possível sustentar 

que a atuação estatal, em sentido amplo, passa a se concentrar na regulação do controle dos 

serviços e atividades de interesse público e da promoção da concorrência (CASSAGNE, 

2002, p. 468). 

Nesse aspecto, há um diálogo entre o sistema jurídico-administrativo e o sistema 

econômico expressados na Constituição. E, dentro desse diálogo, os serviços públicos 

despontam como uma das formas de atuação estatal. 

3.2.1 A necessidade de ações estatais para o gozo dos direitos fundamentais 

Uma das notas características da política pública é sua associação a uma atuação 

positiva do Estado para concretização de direitos (BERCOVICI; SIQUEIRA NETO, 2008, p. 

57); com base nisso, pareceu adequado associar as políticas públicas à realização dos direitos 

ditos sociais, qualificado como fundamento mediato (BUCCI, 1997, p. 90). Contudo, trata-se 

de uma conclusão inadequada para a compreensão que se deve ter das políticas públicas. 
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A mudança de um Estado liberal para um de tipo intervencionista, com a consagração 

dos direitos fundamentais sociais, ressaltou que o Estado tem o dever de realizar prestações 

positivas — em contraposição ao modelo liberal de garantia de liberdades — para a garantia 

dos direitos sociais recém-surgidos. Essa tendência foi intensificada a partir da concepção do 

Estado do bem-estar social, que passou a demandar do poder público a promoção de 

determinadas atividades de oferta de utilidades aos cidadãos. No entanto, a perspectiva 

prestacional dos direitos sociais, em certa medida, escondeu uma verdade relativamente aos 

direitos de liberdade, em relação aos quais, em contraposição aos direitos sociais, se dizia que 

seriam direitos negativos; com maior acuidade, observa-se que o Estado, através da 

Administração Pública, era essencial inclusive para garantir as liberdades e o direito de 

propriedade. 

Em razão disso, deve-se a entender que, de um modo geral, a realização de direitos 

fundamentais, inclusive daqueles liberais, de proteção das liberdades e propriedades, que 

integram a primeira onda de positivação, exige a realização de atividades de interesse público 

que garantissem o exercício. Assim, tal como os direitos fundamentais prestacionais, os 

direitos de liberdade também exigem prestações positivas do Estado para que garantam o 

exercício adequado, e, portanto, possuem custos para o Estado (DINIZ, 2007, p. 176; 

NABAIS, 2007, p. 163-166; SUNSTEIN; HOLMES, 1999, p. 43-48). 

3.2.2 Políticas públicas e gestão eficiente 

No contexto da Administração Pública sistêmica, a eficiência, notadamente quando 

considerada como categoria econômica, assume um papel ímpar na condução de políticas 

públicas, passando a exigir uma melhoria na gestão pública, de forma a buscar melhores 

resultados ao menor custo. Isso implica preocupações de natureza financeira, de modo a 

verificar seja a sustentabilidade econômica, seja a obtenção de resultados efetivos, afetando a 

forma de condução de políticas públicas. 

Outra consequência é a tendência verificada de progressiva profissionalização da 

gestão administrativa da política pública, demandando a especialização na capacitação do 

capital humano na Administração Pública. Maiores rigores no planejamento das atividades, 

inclusive com a vinculação do conteúdo dos planos a objetivos de curto, médio e longo 

prazos, e também no controle da execução orçamentária são exigidos. 

Essas modificações contextuais acarretam consequências na forma de se analisar 

antigos institutos, como é o caso dos serviços públicos. Em especial, a necessidade de uma 

gestão eficiente vai destacar a emergência de um dever estatal implícito (MODESTO, 2007, 
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p. 6), consubstanciado na fórmula do princípio da eficiência (Seção 3.3.3), para renovar e 

revigorar reclamos de interesse público que vão além da simples exigência de legalidade 

(MENEGUIN, SANTOS, 2013, p. 15). 

3.3 Serviços públicos como principal política pública do Estado 

Entre as políticas públicas disponíveis para a atuação do Estado na ordem econômica, 

enquanto um grande gênero das atividades estatais, desponta a realização dos serviços 

públicos como uma de suas espécies. Trata-se de um conceito clássico do Direito 

Administrativo sobre o qual paira infindáveis discussões, a respeito das quais se esboçam 

alguns aspectos relevantes. 

Quanto ao problema da conceituação de serviços públicos, deve-se antecipar que seu 

alcance sempre é contingencial, variado segundo a concepção de Estado, as necessidades dos 

cidadãos e a participação da sociedade no exercício da livre iniciativa. Vários critérios 

classificatórios podem ser apontados para se buscar identificar uma noção mais ou menos 

aproximada. No âmbito teórico, há uma clássica divisão tripartite de critérios de definição de 

serviço público. 

Um deles envolve o aspecto subjetivo do serviço público. Em termos bem simples, 

seria público aquele serviço cujo prestador seja o Estado (ARAGÃO, 2006, p. 46). Esse 

critério é associado a uma perspectiva positivista impositiva, consubstanciada no processo de 

migração de determinada atividade para o âmbito de atuação exclusivo do Estado, através da 

denominada publicização (publicatio) (FURTADO, 2010, p. 726). Com a publicização da 

atividade, em princípio, ocorreria uma reserva de mercado, afastando-se a livre concorrência 

para a exclusiva atuação estatal. Diz-se que o Estado passa a ser o titular do serviço público, 

prestando-o direta ou indiretamente (MOREIRA NETO, 2006, p. 365). 

O critério subjetivo pode ser rebatido por duas sortes de críticas. A primeira, que se 

configura como uma crítica mais fraca, refuta o critério por verificar a possibilidade de 

prestação direta ou indireta do serviço (MOREIRA, 2010, p. 369). Entende-se que não é uma 

crítica muito efetiva, haja vista que a noção de titularidade envolve algo a mais do que a 

simples execução da atividade. Razão pela qual uma crítica forte pode ser levantada no 

sentido de que, pelo simples fato de o Estado ser o prestador exclusivo de determinada 

atividade, não é possível inferir que essa atividade seja necessariamente um serviço público, 

podendo o Estado realizar atividade econômica em sentido estrito sob regime de monopólio 

ou concorrencial. Outra crítica, na mesma linha, põe em xeque o critério da exclusividade da 

prestação pelo Estado como elemento caracterizador de determinada atividade como serviço 
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público: da existência de prestadores de serviço privados em determinada atividade 

econômica não se deduz imediatamente que o serviço não seja público. 

Outro critério suscitado é o formal, que guarda pertinência à forma ou ao regime 

jurídico de prestação. Na versão clássica, diz-se que o serviço é público quando deve 

funcionar integralmente sob regime jurídico de direito público, com regras coercitivas de 

organização (MOREIRA NETO, 2006, p. 365). Trata-se, em certa medida, de uma derivação 

do critério anterior, assumindo-se que, com a publicização da atividade, ela passa a funcionar 

sob um regime jurídico rígido inerente ao direito público. No entanto, essa pode ser 

considerada uma versão fraca do conceito de serviço público, porque muito ampla e 

inespecífica. Assim, pode-se desenhar uma versão forte do critério formal, que sustente 

classificar-se o serviço público de acordo com um regime jurídico que lhe seja peculiar e que 

permita diferenciá-lo inclusive de outras atividades públicas estatais (ARAGÃO, 2006, p. 32). 

A argumentação utilizada para esse critério sugere uma espécie de petição de princípio 

ou argumento circular. A rigor, critica-se tal critério especialmente pela aparente tautologia 

que ele encerra, conduzindo ao positivismo (MOREIRA, 2010, p. 370) e ao prestígio da 

forma em detrimento do conteúdo (GRAU, 2012 p. 114). Ou seja, se a lei definiu determinado 

regime típico de serviços públicos a determinada atividade, ou se ela simplesmente declarou 

determinada atividade como serviço público, o efeito político do critério se imporia, e a 

utilização desse expediente teórico mascararia intestinamente a vontade de poder estatal. 

Outro problema oriundo desse critério é a existência cada vez mais presente de variados 

regimes jurídicos de intervenção do Estado na atividade econômica, em um leque que vai 

desde a livre iniciativa à titularidade pelo Estado, dificultando, assim, a possibilidade de 

precisar quais elementos qualificariam o regime jurídico como de serviços público (GRAU, 

2012, p. 115). 

Em contraposição a esses critérios, pode ser apontado um aspecto objetivo ou material 

do serviço público, que remonta a um elemento intrínseco à própria atividade ou a seu 

conteúdo, e não a quem seja seu prestador. Dessa maneira, o serviço poderá ser considerado 

como público quando se tratar, por exemplo, de um serviço essencial, ou seja, de interesse da 

coletividade (FURTADO, 2010, p. 728). 

Contra tal critério, critica-se, à primeira vista, a indeterminação conferida à 

essencialidade ou à identificação do interesse público (MOREIRA, 2010, p. 370; RIBAS, 

2007, p. 79), embora se diga, em relação a essa crítica, que se trata na verdade de uma 

vantagem, por permitir a adaptação segundo a realidade em que se encontra, já que os 

conceitos jurídicos indeterminados fazem parte da linguagem jurídica (MOREIRA, 2010, p. 
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370). Por outro lado, a identificação material de determinado serviço como público, seja a 

partir da essencialidade da atividade, seja a partir de outro critério objetivo, não implica 

obrigatoriamente sua qualificação jurídica como tal, pois o sistema jurídico pode, a despeito 

do relevante interesse público, conferi-la à atuação privada, com ou sem controle pelo Estado, 

prescindindo, assim, de uma análise a partir do próprio ordenamento jurídico para identificar 

como aquela atividade, a despeito de ser elegível como pública, está disciplinada 

juridicamente (ARAGÃO, 2006, p. 59; RIBAS, 2007, p. 80). 

Numa análise geral, verifica-se que nenhum dos três critérios, por si, é suficiente para 

encerrar um conceito de serviço público (MOREIRA, 2010, p. 369). Nada obstante, eles 

servem como uma tríade orientadora da definição, pois as falhas de um critério podem ser 

supridas pelas qualidades de outro (RIBAS, 2007, p. 88). Faz-se oportuno, no ensejo, 

desenvolver ainda alguns tópicos mencionados na discussão desses critérios. 

Em relação à questão subjetiva, a noção de titularidade de serviço público, ou pelo 

menos a utilização dessa nomenclatura, remonta aos valores do Estado patrimonialista, como 

se o Estado fosse o proprietário daquela atividade. No modelo liberal, essa noção serviu para 

delimitar o âmbito de atuação própria do Estado, separando-a daquele destinado à livre 

iniciativa, submetida apenas às leis de mercado (ARAGÃO, 2012, p. 431). Trata-se de uma 

noção que é direta imediatamente relacionada com as atribuições constitucionais de 

competências (Seção 2); titular, portanto, é o ente competente. Essa acepção clássica e 

etimológica de titularidade do serviço público não tem mais razão de existir com a 

constitucionalização do Direito Administrativo, porque, estando o Estado a serviço do 

interesse público, operando a preconizada inversão da ordem de valores, a implementação de 

serviços públicos passa a ser responsabilidade do Estado (ARAGÃO, 2006, p. 60). 

Titularidade do serviço público implica, portanto, responsabilidade pela implementação da 

atividade, direta ou indiretamente. 

Daí porque é possível aceitar a assunção da prestação dos serviços por particular, seja 

através de contratos administrativos em sentido estrito, seja através de contratos de concessão 

ou termos de permissão de serviço público, sem que isso enseje qualquer entendimento de que 

o Estado tenha deixado de ser seu titular (RIBAS, 2007, p. 81). No primeiro caso, a 

Administração Pública não se exime da assunção dos riscos da prestação do serviço público, 

sendo quem responde diretamente ao cidadão; em razão da ausência de categoria profissional 

no serviço público com a capacitação técnico-profissional necessária, ou da falta de 

capacitação técnico-operacional do próprio Estado em realizar determinada atividade, opta-se 

por contratar pessoa privada para prestá-la no interesse e a serviço do próprio Estado, 
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reportando-se diretamente a este e recebendo valores fixos e predefinidos em contrato. No 

Direito brasileiro, esse tipo de contratação é previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que regulamenta as licitações e os contratos administrativos, cujo artigo 10, aliás, prevê que 

obras e serviços (em sentido não público) poderão ser de execução direta ou indiretamente. 

No segundo caso, o Estado confere ao particular a responsabilidade pela administração 

da prestação dos serviços públicos, através de instrumento específico de delegação da 

atividade; o agente privado é quem assume os riscos do negócio, devendo-se reportar tanto ao 

Estado quanto aos cidadãos usuários dos serviços públicos, e a questão financeira em regra 

adstringe-se a uma fórmula econômica de preço paga pelos próprios usuários, compatível com 

grau de risco atribuído ao privado (investimentos em expansão de redes, realização de obras 

de infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias atuais e mais acessíveis etc.) e 

variável de acordo com os resultados obtidos. É a sistemática prevista, para o sistema jurídico 

pátrio, na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que cuida especificamente do regime de 

concessões e permissões de serviço público. 

Especialmente nesse segundo caso, fica ressaltada a distinção de papéis entre prestador 

e titular dos serviços públicos, sugerindo-se sutilmente a existência de outras atividades que 

escapam do papel do prestador de serviços. Em princípio, compete ao titular do serviço 

público promover a organização do serviço, inclusive mediante a realização das licitações 

necessárias para a celebração dos contratos, e proceder à fiscalização da atividade, para 

verificação das suas condições de adequação nos termos previstos em lei e no instrumento de 

delegação. Numa noção mais ampla de organização, cabe ao titular do serviço público tomar a 

decisão política prévia referente ao modo de realização da atividade; assim, deve-se observar 

que, sendo a titularidade um dever atribuído ao Estado, a prestação dos serviços públicos 

deveria, como regra geral, ser realizada diretamente; a prestação indireta configura-se uma 

exceção ao dever público associado à titularidade, razão pela qual a decisão política de 

proceder à delegação deve necessariamente ser feita pelo respectivo Poder Legislativo, 

mediante lei autorizativa. A esse respeito, o artigo 2º, caput, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 

1995, que trata também das concessões e permissões de serviços públicos, estabelece como 

regra geral a exigência de lei autorizativa, que deve ainda conter os termos específicos da 

delegação, mas dispensa injustificadamente essa exigência nos casos dos serviços públicos de 

saneamento básico e outros referidos nas Constituições dos entes federativos, esvaziando, 

assim, a regra geral, que vira exceção. Chama-se a devida atenção para esse ponto, já que a 

legalidade de autorização é uma marca presente na gestão associada de serviços públicos 
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(Seção 4.4), implicando, portanto, a existência, em maior ou menor grau, de um alívio na 

obrigação do titular do serviço na prestação dos serviços públicos. 

Com a delegação da prestação dos serviços, não ficam afastadas a responsabilidade do 

Estado por culpa in eligendo ou in vigilando, devendo garantir a prestação adequada do 

serviço, a denominada responsabilidade garantia (BOURGES, 2007, p. 135). Para tanto, 

deverá inclusive recorrer à intervenção e à retomada do serviço, quando necessários para a 

continuidade da atividade. 

Transformando-se a noção de titularidade, de um perfil patrimonialista para uma 

função pública, como dever, fica superada a qualidade da exclusividade na prestação do 

serviço (ARAGÃO, 2006, p. 59; GRAU, 2012, p. 99). Não quer dizer que deixou de existir, 

mas simplesmente que se configura um elemento acidental e presente em determinados 

serviços públicos em razão de suas próprias características técnicas e econômicas. O serviço 

não exclusivo deverá ser considerado como público quando prestado pelo Estado (daí a 

serventia do critério subjetivo); quando prestado pelo particular, em regime de livre iniciativa, 

configura-se serviço de relevância pública (ARAGÃO, 2006, p. 74). Não se coaduna, 

portanto, com a vertente que sustenta que os chamados serviços públicos não privativos se 

consideram serviços públicos mesmo quando prestados pelo setor privado independentemente 

de concessão, permissão ou autorização (GRAU, 2012, p. 120). 

Associada à titularidade, também se discute o instituto da publicização (publicatio) da 

atividade econômica. Imediatamente associada com a questão da titularidade, a publicização 

seria um ato político cujo efeito, na sua leitura original, consistiria na criação de título de 

potestade sobre atividades privadas (ARAGÃO, 2006, p. 75) e na exclusão de determinada 

atividade econômica do funcionamento pelas leis do mercado, para que o Estado a discipline 

de modo imperativo e cuide de sua execução (MOREIRA NETO, 2006, p. 364-365). Na 

perspectiva constitucional, a decisão política de publicização passa a ser realizada, em 

primeiro grau, pela própria Constituição; assim, deve-se encontrar no próprio texto 

constitucional, em primeiro plano, as definições das atividades econômicas qualificadas como 

serviços públicos. Alude-se, assim, aos serviços públicos por definição constitucional 

(GRAU, 2012, p. 121), também não isento de críticas (Seção 3.3.1). Em contrapartida, a 

introdução de nova atividade econômica para a titularidade estatal, pela via legislativa 

ordinária, exigirá um reforço argumentativo, associado a uma mudança contextual e a um 

fundamento constitucional, que justifiquem a modificação de seu regime jurídico de 

prestação, dentro da discricionariedade do legislador (RIBAS, 2007, p. 77). 
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Face à superação da noção patrimonial de titularidade, também se pretendeu relativizar 

a noção de publicização, para tratar da existência de uma ampla gama de variações de 

institucionalização pública das atividades, que vão dos serviços públicos exclusivos para as 

atividades econômicas desenvolvidas pelos particulares sem intervenção estatal (ARAGÃO, 

2012, p. 436). Essa noção já caminha para uma discussão em torno do critério formal. Em 

especial, a relativização de regimes jurídicos tem como consequência a progressiva confusão 

entre atividades da Administração Pública, especialmente entre serviço público e intervenção 

do Estado na atividade econômica. 

Seria necessário, portanto, identificar algumas características que vão informar o 

regime jurídico dos serviços públicos. Para tanto, são normalmente indicados, como tais 

elementos informadores, determinados princípios, como a universalidade, a continuidade, a 

regularidade, a isonomia tarifária (ARAGÃO, 2012, p. 456), e a modicidade tarifária, a 

mutabilidade ou a adaptabilidade (JUSTEN FILHO, 2004, p. 156-158); a Lei nº 8.987/95 

inclui outros, como eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia. Ocorre que tais 

elementos não são específicos para os serviços públicos, senão que atendem a todas as 

atividades administrativas, configurando-se, assim, o regime jurídico administrativo 

(ARAGÃO, 2006, p. 48-49). Assim, à primeira vista, poder-se-ia considerar que o critério 

formal é imprestável, até mesmo porque, por detrás dele, restaria escondida uma injustificável 

tautologia (GRAU, 2012, p. 114); entretanto, embora não permita diferenciar o serviço 

público de outras atividades administrativas — cuja diferenciação dá-se pelo conteúdo da 

atividade realizada pelo Estado — o critério formal serve, ao menos, para identificar 

parâmetros de separação entre o regime público e o regime privado de atividade econômica. 

Com relação ao critério material ou objetivo, podem-se discutir alguns aspectos que 

podem ou não definir um conceito de serviço público. Deve-se atentar para o fato de que a 

distinção de classificações pode configurar, em vez da separação do serviço público de outras 

atividades, uma especificação interna ao próprio conceito de serviço público, ganhando maior 

generalidade. 

Primeiramente, pode-se falar a respeito das atividades que constituem o núcleo 

essencial do Estado, ou seus elementos constitutivos básicos. São arroladas nesse grupo as 

funções públicas soberanas, a saber, a defesa das fronteiras pela atividade militar, a 

diplomacia com Estados estrangeiros, a tributação e o poder de polícia administrativa 

(ARAGÃO, 2006, p. 65). De fato, como atividades condicionantes da existência do Estado, 

não se pode entender que se tratariam propriamente de serviços públicos, já que aqueles se 

voltam para atividades que não se traduzem em serviços à sociedade. 
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Em seguida, também se separam, entre as atividades administrativas, aquelas que 

possam ser enquadradas como internas ou de expediente, pelas quais não se procede a uma 

satisfação de necessidades da sociedade (ARAGÃO, 2006, p. 63), mas são meios para o 

adequado funcionamento do aparato estatal. Nesse grupo, incluem-se, por exemplo, as 

atividades de controle interno e de advocacia pública. 

Num terceiro momento, a noção de essencialidade da atividade econômica, já 

mencionada, exsurge como parâmetro de identificação do caráter público. Contudo, essa 

característica, embora se possa dizer que configura uma condição necessária, não é suficiente 

para definir a qualificação jurídica de serviço público. Opera-se no contexto o postulado da 

subsidiariedade, aplicado na relação entre Estado e sociedade, para exigir, além da 

essencialidade da atividade econômica, a incapacidade de a própria sociedade organizar-se 

para prover a necessidade (ARAGÃO, 2012, p. 426, nota de rodapé n. 12). Alerta-se que a 

indicação da subsidiariedade não quer significar, de maneira alguma, que a atuação do Estado 

nos serviços públicos seja subsidiária (ARAGÃO, 2006, p. 59), mas configura-se um 

metacritério para identificação teórica dos serviços públicos. 

A verificação da capacidade de realização da atividade econômica pela própria 

sociedade organizada não significa imediatamente que o serviço não seja público. Afastada a 

hipótese de monopólio jurídico, em que não se permitiria em tese aferir a possibilidade de 

realização da atividade pelo setor privado, ou seja, diante de situações em que há a realização 

de atividade pelo setor privado, em regime de livre iniciativa, pela nota da essencialidade, três 

alternativas podem se apresentar: 

a) a qualificação da atividade como econômica em sentido estrito, em relação à qual o 

Estado poderá ou não explorar diretamente em regime de concorrência; 

b) a qualificação da atividade como econômica em sentido estrito, em relação à qual o 

Estado não explora diretamente, mas realiza uma intervenção imediata; 

c) a qualificação da atividade como serviço de relevância pública, com a exigência da 

prestação concomitante pelo Estado, caso em que será qualificada como serviço público. 

A identificação de qual das alternativas se deva aplicar em determinado caso 

dependerá das características técnicas e econômicas da atividade, do grau de maturidade do 

setor privado para a realização da atividade econômica, e da natureza do interesse coletivo 

que está em jogo. Certo é que, no balanço da fórmula de subsidiariedade, determinadas 

atividades não possuem qualquer interesse na sua prestação autônoma por particulares, 

porque, sob a perspectiva da Economia, essas atividades configuram-se como bens públicos 
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(Seção 2.3.1), para os quais não é possível identificar os beneficiários e cobrar-lhes pela 

utilização do serviço. 

Em outras situações, a subsidiariedade funciona através de uma impossibilidade de 

privatização patrimonial do serviço, diante da inviabilidade de concorrência. A publicidade do 

serviço é conferida não à prestação material propriamente dita, sendo esta disponível para o 

setor privado, mas a certo meio de prestação do serviço. Nessa lógica, alguns serviços de rede 

canalizada (abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, fornecimento de gás 

canalizado etc.), por impedirem um sistema concorrencial economicamente sustentável, e, 

reitera-se, pela nota da essencialidade dessas atividades, são mantidas sob o pálio do Estado. 

O que não impede necessariamente que o setor privado possa fornecer os mesmos serviços ou 

produtos semelhantes através de outros meios (carros-pipa, geradores e gás engarrafado). 

Daí porque interessa inserir mais um critério para identificação material do serviço 

público. A saber, a definição de serviço público a partir da fruição singular aos cidadãos. A 

partir desse critério, dividem-se os serviços públicos em individuais ou de fruição singular (uti 

singuli) e gerais ou universais (uti universi), havendo quem sustente que os serviços públicos 

seriam somente os de prestação particularizada (MELLO, 2005, p. 651), e quem inclua as 

duas atividades como espécies de serviços públicos (JUSTEN FILHO, 2004, p. 145). Para os 

que sustentam a distinção forte, argumenta-se que os regimes jurídicos atribuídos a cada uma 

das espécies sejam totalmente distintos, havendo como única semelhança a possibilidade de 

exigir judicialmente a implementação (ARAGÃO, 2006, p. 66). 

A distinção entre os regimes jurídicos entre os dois tipos de serviços está na presença 

das características de especificidade e divisibilidade das prestações, associadas à possibilidade 

de identificação de um usuário do serviço e, eventualmente, de cobrança em razão da 

atividade realizada (ARAGÃO, 2006, p. 66-67). Nesses casos, existe frequentemente uma 

relação jurídica especial entre prestador e usuário, de reciprocidade de obrigações, 

normalmente disciplinada em lei. 

No entanto, não se concorda inteiramente com o acerto desse critério, haja vista que, a 

despeito dos elementos distintivos destacados, os serviços universais (uti universi), 

excetuadas aquelas atividades que compõem o núcleo essencial do Estado, são os exemplos 

mais significativos ou típicos de serviços públicos (BOURGES, 2007, p. 137), ao mesmo 

tempo essenciais e que a sociedade é incapaz de prover. Veja-se, por exemplo, os serviços de 

limpeza urbana e de iluminação pública. O fato de serem serviços indivisíveis não lhes deve 

retirar a nota de especificidade: podem ser identificadas as atividades que são realizadas e uni-

las numa unidade de gerenciamento. Ademais, a ausência de divisibilidade não suprime o 
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caráter econômico da atividade: os tipos de atividades realizadas podem ser prestadas 

individualmente ou para um conjunto de pessoas em regime de direito privado — pense-se 

nos casos de serviços privados de coleta de resíduos especiais (da construção civil ou 

hospitalares), ou dos serviços de limpeza ou de iluminação prestados para condomínios 

residenciais. Por fim, embora se possa afastar a possibilidade de cobrança direta (pela 

indeterminação dos usuários e do grau de utilização do serviço), não implica que eles não 

devam ser custeados, ainda que por recursos de impostos; aliás, pela dicção do próprio artigo 

145, inciso II, da Constituição da República de 1988, subentende-se que há, juridicamente, 

serviços públicos indivisíveis. 

Sob outra perspectiva, há serviços prestados pelo Estado que se encontram entre as 

duas espécies, de acordo com as características do próprio serviço: por exemplo, o serviço de 

segurança pública realizado pelo corpo de bombeiros militar enseja um pagamento de taxa 

pela simples colocação à disposição, em contrapartida da possibilidade potencial de sua 

utilização, o que não significa que esses serviços serão utilizados (aliás, ninguém espera um 

dia necessitar deles). Em outros casos, a mesma atividade pode, a depender das características 

específicas, ser ou não considerada divisível: veja-se a conservação de vias públicas, que pode 

ser submetida, em determinados casos, à cobrança de pedágio, calculado sob um critério 

objetivo de utilização (por eixo). Portanto, conclui-se que embora a divisibilidade implique 

consequências jurídicas que possam até ensejar a configuração de um regime jurídico 

diferenciado, ela não teria o condão de, por si só, proceder à descaracterização dos serviços 

indivisíveis como serviços públicos. Ressalta-se, com isso, a insuficiência do critério formal 

para realizar a distinção forte entre serviços universais e serviços divisíveis. Tal ocorreria 

somente por outros fatores, como uma definição constitucional. 

Outros critérios que possam classificar os serviços públicos — gratuidade ou 

onerosidade, exclusividade ou não exclusividade — configuram-se somente como subdivisões 

dos serviços públicos. Inserem-se no conceito de serviços públicos, ora desenvolvido, 

atividades bastante variadas, desde, por exemplo, serviços forenses, que são custeados por 

taxas (custas judiciais), até o serviço policial preventivo, de promoção da segurança pública. 

Merece destaque o ponto de vista que coloca como serviço público a prestação de utilidades 

imateriais (JUSTEN FILHO, 2004, p. 145), em contraste com a teoria clássica, restrita à 

materialidade da prestação (MELLO, 2005, p. 651); nesse contexto, estariam também 

inseridos na noção de serviços públicos os serviços ditos culturais, como museus, teatros e 

cinemas públicos (JUSTEN FILHO, 2004, p. 169). 



91 
 

Por fim, restou a investigação do próprio parâmetro da essencialidade. Entende-se que 

com a constitucionalização do Direito Administrativo, a nota de essencialidade, instruída pela 

própria noção de interesse público, passa a ser afetada pela apreensão dos direitos 

fundamentais como baliza necessária para sua identificação (Seção 3.3.1). 

Uma última questão a respeito do tema, de modo geral, cuida da chamada crise ou 

morte do serviço público. Diz-se que serviço público é um conceito em permanente crise 

(ARAGÃO, 2012, p. 421), aludindo-se a dois momentos históricos de transformações dos 

serviços públicos: o primeiro ocorrido pelo aumento da intervenção do Estado na ordem 

econômica, relativizando o critério subjetivo e superando a separação rígida entre serviço 

público, sob titularidade exclusiva do Estado e instituído pela publicização, e atividade 

econômica, regulada exclusivamente pelas leis de mercado (ARAGÃO, 2012, p. 423-425); o 

segundo decorrente do processo de neoliberalização de atividades antes tidas como públicas, 

com ampliação das variações das formas de prestação e de regulação (ARAGÃO, 2012, p. 

425-426), transformando o Estado cada vez mais num Estado regulador (MOREIRA NETO, 

2006, p. 371-372). Proclama-se, por conta desse último processo, a morte do serviço público 

(ARAGÃO, 2012, p. 429; HARGER, 2007, p. 41; JUSTEN FILHO, 2004, p. 168). 

É preciso observar que a discussão relativa à crise do serviço público é muito menos 

uma discussão sobre a noção de serviço público, como sentido, do que relativamente ao 

alcance da noção, ou seja, o principal problema é o aumento ou diminuição do número de 

atividades que se enquadram dentro do conceito de serviço público (ARAGÃO, 2012, p. 440). 

Um dos elementos mais importantes para esse processo é o papel da tecnologia (BOURGES, 

2007, p. 143-144), que permite superar entraves físicos e almejar a viabilidade econômica 

para uma prestação em regime concorrencial pelo setor privado (JUSTEN FILHO, 2004, p. 

162), com ou sem a participação do Estado. Verifica-se que, por conta dos avanços 

tecnológicos, alguns serviços antigamente considerados como públicos passaram à condição 

de atividades econômicas sob regime de autorização (telefonia), ou tiveram sua cadeia 

produtiva horizontalizada (energia elétrica) e separadas as atividades mais ou menos 

concorrenciais (geração, em parte) daquelas ainda mantidas sob regime público (distribuição). 

Contudo, a despeito da redução da extensão da noção de serviço público, trata-se de 

um conceito permanente, já que a essencialidade da prestação de determinadas utilidades é 

uma característica insuprimível de certas necessidades públicas (Seção 3.2.1), e a 

possibilidade de realização dessa prestação pelo setor privado é sempre contingencial. A 

superação do conceito de serviço público, para uns, aliás, poderia acarretar o desaparecimento 

da justificativa da própria existência do Estado (JUSTEN FILHO, 2004, p. 168); para outros, 
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demanda-se a elaboração de uma nova concepção de serviço público (RIBAS, 2007, p. 89-

90). 

Entende-se que, a despeito da plasticidade de seus elementos caracterizadores, a nota 

distintiva do serviço público ainda deve permanecer em relação à prestação do serviço: ainda 

que a prestação dos serviços, antes implementados pelo Estado, passe integralmente ao setor 

privado, o que vai caracterizar a publicidade do serviço é não mais a condição rígida de 

prestador imediato, mas a definição do Estado como prestador latente; além disso, a prestação 

dos serviços públicos pelo setor privado permanece operando através de delegação pelo Poder 

Público, e não por um direito próprio do particular, em regra centrado num instrumento 

contratual que intermedeia essa delegação. 

3.3.1 Serviços públicos na Constituição de 1988 

Ingressando nas discussões constitucionais a respeito dos serviços públicos, alguns 

aspectos referentes à inserção do Direito Administrativo na Constituição, já apontados, 

informam a análise dos serviços públicos, especialmente no contexto brasileiro. 

De um lado, com a mudança de orientação do interesse público, que é ressignificado a 

partir dos direitos fundamentais (Seção 3.1.1), opera-se uma associação imediata entre a 

prestação do serviço e a implementação desses direitos. Insere-se, com a constitucionalização 

do serviço público, mais um critério de orientação para o conceito, dito teleológico 

(ARAGÃO, 2012, p. 430), em relação ao qual os serviços públicos passam a ser assim 

considerados em virtude de a essencialidade das necessidades a que visa atender serem 

derivados dos direitos fundamentais. Tal critério, aliás, presta-se a inserir uma exigência de 

legitimidade para a atuação estatal na ordem econômica. 

Concorda-se, portanto, pela necessidade de existência de um vínculo direto e imediato 

entre o fornecimento de utilidades e a satisfação dos direitos fundamentais, para a 

caracterização da atividade como serviço público (JUSTEN FILHO, 2004, p. 146; 

MOREIRA, 2010, p. 372; MAAS, 2011, p. 111). Os serviços públicos se prestam a realizar 

especialmente, mas não exclusivamente, os direitos fundamentais sociais; deverão também 

realizar os direitos fundamentais individuais, cuja decisão administrativa, dentro da margem 

de discricionariedade política, é orientada a partir dos dispositivos constitucionais que 

atribuem missões para realização do bem-estar da coletividade (MAAS, p. 111). 

Como instrumentos de atuação do Estado para fornecimento direto e imediato de 

utilidades aos cidadãos, legitimados pelos direitos fundamentais e orientados para a satisfação 

deles, os serviços públicos configuram-se como o principal gênero de políticas públicas. 
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Especificamente para a Constituição da República de 1988, pode-se considerar que 

estão consagrados os três critérios já desenvolvidos a respeito dos serviços públicos 

(BOURGES, 2007, p. 152). Quanto ao critério subjetivo, o artigo 175 estabelece a 

responsabilidade do Estado na prestação dos serviços públicos (BOURGES, 2007, p. 152); 

também sob o pálio desse critério, a definição das competências materiais dos entes 

federativos para a prestação de serviços públicos também se presta a reforçar a vinculação 

dessas atividades à titularidade estatal. Para o critério formal, o artigo 37 da Constituição 

estabelece o regime jurídico geral da Administração Pública; de modo específico, alguns 

dispositivos constitucionais detalham o modo de atuação administrativa, como o fazem os 

artigos 37, §§ 3º, inciso I, e 6º — respectivamente, possibilidade de reclamações pelos 

usuários e responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços públicos —, 145, inciso II — 

instituição de taxas pela prestação de serviços públicos —, e 175, parágrafo único — 

requisitos mínimos da disciplina legal da prestação de serviços públicos pelo Estado. E, 

relativamente ao critério objetivo ou material, os serviços públicos por definição 

constitucional, aos quais se presta uma atenção mais detida. 

A definição constitucional de serviços públicos não constitui uma categoria específica 

de serviços públicos; a classificação presta-se apenas para definir o nível normativo da 

publicização de determinada atividade econômica. Sem prejuízo da forma constitucional, a 

definição jurídica de determinado serviço como público poderá ser atribuída também através 

de lei, sempre que houver autorização constitucional para tanto ou atribuição para os Poderes 

Legislativos de uma margem de discricionariedade para a tomada de decisão política 

concretizadora de regras constitucionais gerais e de conceitos jurídicos indeterminados, 

definindo os serviços públicos considerados em sua competência (JUSTEN FILHO, 2004, p. 

155). Nesse caso, a decisão legislativa deve passar pelo crivo dos controles estabelecidos a 

partir do critério material (essencialidade), associado com o critério teleológico (direitos 

fundamentais). 

Critica-se a conceituação dos serviços públicos por definição constitucional pela 

imprecisão da linguagem; quer dizer, tendo em vista a acessibilidade social da linguagem da 

Constituição, nem sempre o texto fará menção expressa a “serviço público”, e, além disso, os 

sentidos atribuídos ao texto, para a produção das normas, podem variar (MOREIRA, 2010, p. 

370), pela falta (ou excesso) de metacritérios de interpretação. 

Com efeito, deve-se partir da análise da ordem econômica, como prevista 

constitucionalmente. O artigo 170 da Constituição da República de 1988, principiando o título 

referente à ordem econômica, traça as diretrizes mínimas para a compreensão sistêmica da 
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questão. Além de indicar seus fundamentos — a valorização do trabalho e a livre iniciativa, 

que devem ser interpretados em cotejo com os fundamentos da República no artigo 1º, inciso 

IV, da Constituição, que menciona os valores sociais —, aponta a finalidade da ordem 

econômica — garantia da dignidade existencial (artigo 1º, inciso III), de acordo com a justiça 

social, que, por sua vez, deve ser interpretado à luz dos objetivos fundamentais da República 

no artigo 3º, incisos I (sociedade livre, justa e solidária), III (erradicação da pobreza) e IV 

(promover o bem de todos) — e arrola os princípios gerais, entre os quais merecem destaque a 

soberania nacional (inciso I) e a livre concorrência (inciso IV). 

Dessa forma, ilustra-se um dever de acertamento constitucional entre a soberania e a 

livre concorrência; aquele, alçado também à condição de fundamento da República (artigo 1º, 

inciso I); este, além de supedâneo na livre iniciativa, é resguardado pelo direito fundamental 

ao livre exercício profissional (artigo 5º, inciso XIII). Direito fundamental reproduzido no 

parágrafo único do artigo 170: “Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 

nos casos previstos em lei” (BRASIL, 1988, online). Assim, dentro do perfil liberal da 

Constituição de 1988, decorrente do próprio sistema de direitos fundamentais individuais 

consagrados em seu texto, deflui-se que a ordem econômica estabelece um sistema capitalista 

de funcionamento da economia nacional (GRAU, 2012, p. 304); contudo, em atenção aos 

valores sociais também presentes no seu texto também afirmam uma ordem capitalista do tipo 

intervencionista, promotor do bem-estar e ao mesmo tempo aberto para a dinamicidade da 

realidade (GRAU, 2012, p. 305-307). 

Assim compreendido o contexto normativo, três dispositivos constitucionais 

funcionalizam a atuação do Estado na ordem econômica. O artigo 173 trata da possibilidade 

de exploração direta da atividade econômica pelo Estado, somente quando o interesse público 

for devidamente fundamentado por motivos de segurança nacional ou de relevante interesse 

coletivo. Ainda sobre a exploração de atividade econômica, o § 4º estabelece a previsão 

legislativa para repressão do abuso do poder econômico, decorrente das chamadas falhas de 

mercado (monopólio e oligopólio, sistemática de cartéis etc.). O artigo 174, por sua vez, 

estabelece a atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, 

associando a esses papéis as funções de planejamento, fiscalização e incentivo. E o artigo 175, 

já mencionado, coloca o Estado como responsável pela prestação, direta ou indireta, de 

serviços públicos, e, quando indireta, sempre mediante concessão ou permissão. 

Analisando-se esses dispositivos, conclui-se que a Constituição de 1988 recorreu a 

dois conceitos distintos de atividade econômica. No artigo 174, inclusive em conjunto com o 
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artigo 170, a atividade econômica é utilizada em sentido amplo, até porque estabelece o 

caráter vinculante do planejamento para o setor público, enquanto no artigo 173 a atividade 

econômica se dá em sentido estrito, como se denota pela excepcionalidade da atuação estatal 

nesse dispositivo (GRAU, 2012, p. 101-106). Deve-se observar, outrossim, que o artigo 175, 

tratando de serviços públicos, encontra-se topicamente inserido na disciplina constitucional da 

ordem econômica. Logo, a Constituição teria institucionalizado um sistema no qual atividade 

econômica (em sentido estrito) e serviço público são espécies de um gênero de atividade 

econômica (em sentido amplo) (GRAU, 2012, p. 100). 

Estabelecidas as premissas de avaliação, uma leitura da Constituição da República de 

1988 a respeito dos dispositivos constitucionais que tratam de “serviços” (ARAGÃO, 2006, p. 

37-46), identifica uma série de atividades em relação às quais o texto constitucional conferiu 

prestígio normativo, a saber, os serviços (em sentido não técnico, englobando também 

atividades econômicas em sentido estrito): postal e de correio aéreo nacional (artigo 21, inciso 

X); de telecomunicações (inciso XI); de radiodifusão sonora, de sons e imagens (inciso XI, 

alínea a); de energia elétrica (alínea b); de navegação aérea e aeroespacial (alínea c); de 

transporte ferroviário e aquaviário (alínea d); de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros (alínea e); de portos marítimos, fluviais e lacustres (alínea f); de 

polícias civil e militar e corpo de bombeiros militar (inciso XIV); oficiais de estatística, 

geografia, geologia e cartografia (inciso XV); de polícia marítima, aeroportuária e de 

fronteiras (inciso XXII); nucleares (inciso XXIII); forenses (artigo 24, inciso IV); locais de 

gás canalizado (artigo 25, § 2º); de transporte coletivo municipal (artigo 30, inciso VII); de 

iluminação pública (artigo 149-A); de petróleo (artigo 177) de desenvolvimento urbano 

(artigo 182); de saúde (artigo 198); de assistência social (artigo 204); de educação (artigo 

205); de cultura (artigo 215); de desporto e lazer (artigo 217); de ciência e tecnologia (artigo 

218); de meio ambiente (artigo 225); de proteção da família (artigo 226) e dos índios (artigo 

231). Essa profusão de atividades não é, pelo simples fato de ser normatizada na Constituição 

de 1988, automaticamente convertida em serviços públicos. 

Avaliando-se os dispositivos constitucionais que tratam das atividades atribuídas aos 

entes federativos e ao Estado, verifica-se que nem todos eles se inserem apropriadamente na 

noção de serviços públicos, nem exigem prestação exclusiva. No primeiro caso, a 

Constituição por vezes confere o monopólio estatal na realização da atividade, como ocorre 

com as atividades nucleares e de petróleo; também nesse caso a configuração de determinada 

atividade como pública vai depender ainda das condições da atividade previstas em lei 

(JUSTEN FILHO, 2004, p. 154), como acontece com o transporte aquaviário. No segundo 
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tipo, em determinadas situações, o texto constitucional prevê o instituto da autorização, que 

diverge da sistemática de delegação de serviços públicos (JUSTEN FILHO, 2004, p. 152-

153), inserindo-se como atividade de polícia administrativa. É o que ocorre, por exemplo, 

com os serviços de telecomunicações, radiodifusão, energia elétrica e de transportes e portos 

em geral (artigo 21, incisos XI e XII), que, a despeito da necessidade de prestação pelo 

Estado, direta ou indiretamente por concessão ou permissão, também garante a livre iniciativa 

mediante autorização. Vale dizer, nesse caso, o exercício da atividade econômica é 

juridicamente conferida ex ante ao cidadão, sendo a intervenção estatal um dever ex post; nos 

serviços públicos inverte-se a ordem, atribuindo-se juridicamente a titularidade ex ante ao 

Estado, sendo a delegação uma faculdade ex post. Noutros casos, tendo em vista a relevância 

da atividade, a Constituição estabelece a prestação tanto do setor público quanto do setor 

privado, sem uma prevalência de ordem, como ocorre na saúde e na educação. 

Com base nessa análise, propõe-se uma classificação dos serviços públicos, para se 

identificar qual das espécies estaria de fato contemplada pelo texto constitucional. A 

classificação mais útil para tanto é a que propõe quatro concepções concêntricas de serviços 

públicos (ARAGÃO, 2006, p. 46-50), a saber: 

a) concepção amplíssima: refere-se ao grande gênero de todas as atividades estatais, 

realizadas em regime de direito público e sinônimo da própria Administração Pública; 

b) concepção ampla: restringe-se às atividades prestacionais do Estado, em que há uma 

referência direta aos cidadãos pelo fornecimento de comodidades e utilidades; 

c) concepção restrita: diferencia-se pela possibilidade de relação jurídica imediata com o 

cidadão, com identificação dos beneficiados e divisibilidade da prestação (serviços uti 

singuli); 

d) concepção restritíssima: especializa-se por tratar apenas dos serviços públicos 

específicos e divisíveis, que podem ser financiados pelos usuários através de prestações 

individualizadas (taxas ou tarifas). 

A partir dessa classificação, há quem proponha que a acepção mais operacional de 

serviço público, contemplado na Constituição de 1988, seja a concepção restrita, sob o 

argumento de que possuiria uma unidade de sentido (ARAGÃO, 2006, p. 56). Nessa acepção 

estariam incluídos dentro do mesmo gênero tanto os serviços públicos econômicos, ou 

comerciais e industriais, que se caracterizam pela exclusividade da titularidade estatal, pelo 

caráter econômico da utilidade material e pela reciprocidade em relação ao usuário, mediante 

pagamento de taxas ou tarifas e outros preços públicos (MOREIRA NETO, 2006, p. 379); 

quanto os serviços públicos sociais, que incluem atividades assistenciais e culturais 
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(educação, saúde, cultura, desporto e lazer etc.) e têm como notas a titularidade não exclusiva 

do Estado, podendo ser prestadas autonomamente pela iniciativa privada, a gratuidade ou 

subsídio público dos preços (ARAGÃO, 2006, p. 74). 

Não se concorda com esse ponto de vista; a despeito da valiosa unidade de sentido, 

associada à suposta distinção de regimes jurídicos específicos entre serviços públicos uti 

singuli e serviços públicos uti universi, pelos motivos já expostos (Seção 3.3), não é possível 

aceitar que, por motivos de simples operacionalidade, se aceite como noção jurídica e técnica 

de serviço público na Constituição da República de 1988 a concepção restrita. Deve-se 

relembrar que o artigo 175 também fala que o Estado deve prestar os serviços públicos 

diretamente, incluindo-se nesse âmbito indeterminado uma gama de atividades, inclusive 

aquelas sem divisibilidade da prestação. Veja-se que a Constituição, na ordem econômica, 

preocupa-se com o papel do Estado, e não propriamente com a posição do cidadão nesse 

contexto. Ademais, todos os serviços públicos, inclusive os serviços uti universi, são 

necessariamente econômicos (em outros contextos são prestados pela própria iniciativa 

privada), implicam despesas para o Estado e a necessidade de receitas para o custeio, sem 

prejuízo de tais receitas, em virtude da indivisibilidade prestacional, serem arrecadadas de 

toda a sociedade. Logo, sustenta-se que a acepção jurídica de serviço público, tecnicamente 

coerente com o pensamento sistemático, adotada pela Constituição é a concepção ampla. 

Aliás, é essa concepção que deve ser levada em consideração no momento da 

interpretação do artigo 241 da Constituição, que institucionaliza no ordenamento a gestão 

associada de serviços públicos (Seção 4). 

Portanto, para o contexto brasileiro, portanto, acredita-se ser possível apontar alguns 

traços gerais que caracterizam o serviço público na Constituição de 1988: trata-se de atividade 

administrativa de prestação positiva destinada à satisfação de necessidades fundamentais, de 

titularidade do Estado, assumida por este como essencial para a coletividade, que pode ser 

executada diretamente pelos entes estatais ou através de empresas privadas mediante 

concessão, sempre com base num regime jurídico de direito público, a ser aproveitada por 

todos os usuários de forma igualitária, regular e contínua (ARAGÃO, 2012, p. 455; JUSTEN 

FILHO, 2004, p. 144). 

3.3.2 Redefinição do conteúdo dos serviços públicos 

Como já denunciado (Seção 3.3), a questão da crise dos serviços públicos não é 

principalmente um problema de crise conceitual, mas um problema de alcance ou extensão da 

noção de serviço público dentro das atividades econômicas em sentido amplo, sendo aquela 
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uma espécie desta (Seção 3.3.1). Assim, tem-se verificado com o último movimento crítico 

não só uma redução quantitativa dos serviços publicizados e a respectiva desestatização das 

atividades econômicas, como também o incremento nas delegações dos serviços públicos à 

gestão privada pela via das concessões e permissões. 

Sem prejuízo dessa redução da posição do Estado na ordem econômica, a noção de 

serviços públicos, ademais de sofrer modificações no parâmetro finalístico, também vem 

passando por alterações internas em relação ao seu conteúdo. O contraste entre titularidade e 

prestação de serviços públicos, causado pelo processo de privatização do capital da prestação 

dos serviços públicos, transpareceu a existência de funções públicas típicas de Estado 

agregadas à prestação de serviços públicos (Seção 3.3). O que antes significava tão somente a 

prestação de utilidades materiais aos cidadãos passa a englobar uma série de atividades 

essenciais para que essa atividade econômica em sentido amplo possa ser realizada num 

regime de direito público. 

A primeira delas é a de organização do serviço público, principal reduto de exercício 

da titularidade do serviço público. A atividade de organização tem fundamento constitucional 

no próprio artigo 175, na parte em que insere, para o exercício da prestação do serviço 

público, a exigência da lei. Como fonte normativa primária, cabe à lei instituir a política 

pública específica do serviço do respectivo ente federativo titular. No bojo da atividade de 

organização, cabe a definição dos agentes competentes para realizar as demais atividades 

relativas ao serviço público. No caso da prestação de serviços públicos, a atividade de 

organização procede à tomada de decisão política fundamental relativa à modalidade de 

prestação, se direta ou indireta e, nesse caso, realizar as licitações para delegação do serviço e 

firmar os vínculos contratuais com os vencedores, bem como estabelece regras e 

procedimentos de atuação do prestador. A organização também inclui a definição da forma de 

gestão do serviço, se individual ou associada, a identificação dos órgãos e entidades 

competentes para realizar a fiscalização e regulação dos serviços, estabelecer mecanismos de 

controle social e de informações, e dispor sobre a política tarifária, os direitos e deveres dos 

usuários e as hipóteses de intervenção, caducidade e extinção da delegação, e retomada dos 

serviços (artigo 175, parágrafo único, incisos I a III, da Constituição). 

Mas as novas atividades não se esgotam no âmbito da organização. Ocorre, assim, um 

fenômeno de especialização do exercício das atividades que ficavam nas mãos do mesmo 

órgão ou entidade da administração pública, encarregado da realização do serviço público, 

que foi acelerado pelas modificações constitucionais realizadas no contexto constitucional. A 

própria Constituição da República de 1988 já traz, desde seu texto original, o fundamento 
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para a incidência dessa gama de atividades complementares, como denuncia o artigo 174, a 

saber, o planejamento, a fiscalização e o incentivo, como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, dispositivo que alude à atividade econômica em sentido amplo, 

abrangendo, inclusive, os serviços públicos. 

A fiscalização é a atividade de verificação do cumprimento das regras de 

comportamento pré-estabelecidas, com o objetivo de garantir a eficácia das normas (GRAU, 

2012, p. 300). Subentende, assim, o exercício da atividade normativa do Estado (GRAU, 

2012, p. 105). No âmbito dos serviços públicos, uma parte das regras do serviço já deve estar 

previamente estipulada pelo exercício da função de organização (normas legais), e outra parte, 

mais substancial, deve constar nos termos do contrato de concessão ou termo de permissão do 

serviço público (normas pactuadas). 

O incentivo, por sua vez, associando-se ao papel regulador do Estado, é atividade de 

intervenção que tem por objetivo estimular e induzir os agentes econômicos (GRAU, 2012, p. 

301) à condução dos seus negócios para garantir a justiça social, prevista no artigo 170 da 

Constituição, desenvolvendo outros princípios gerais da ordem econômica, como a função 

social da propriedade (inciso III), a proteção do meio ambiente (inciso VI) e a redução das 

desigualdades regionais (inciso VII). As formas de incentivo variam de acordo com a espécie 

de atividade econômica. No caso dos serviços públicos, a atividade de incentivo está 

diretamente associada à realização do interesse público ligado ao serviço público, ou seja, sua 

prestação adequada, de qualidade e universal, como previsto no artigo 175, parágrafo único, 

inciso IV, da Constituição da República de 1988, e no artigo 6º, caput e § 1º, da Lei nº 8.987/

95. Preocupa-se, portanto, com a indução à eficiência da prestação do serviço público, seja 

premiando resultados positivos e punindo resultados negativos na condução dos negócios, 

seja promovendo uma competitividade, ainda que virtual, que estimule a melhor capacitação 

do prestador. 

As atividades de fiscalização e indução, com os papéis normativo e regulador do 

Estado, para as atividades econômicas qualificadas como serviços públicos, eram 

originalmente realizadas pelos próprios prestadores da atividade (JUSTEN FILHO, 2004, p. 

163), o que prejudicava a efetividade da atuação. No atual sistema administrativo, houve 

transferência dessas atribuições à competência de autarquias com regime jurídico especial, as 

denominadas agências reguladoras (CARVALHO FILHO, 2007b, p. 6). Todas essas 

atividades — estabelecimento de padrões para a prestação adequada dos serviços (normativa), 

fiscalização do cumprimento dos planos e normas legais, contratuais e regulamentares 

(fiscalizatória), controle das tarifas com mecanismos de indução à eficiência (econômica), e 
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estímulo à concorrência e prevenção e repressão do abuso do poder econômico 

(concorrencial) — são reunidas sob a conotação de função de regulação (GROTTI, 2003; 

BINEMBOJM, 2006). 

Embora essas instituições tenham sido criadas como produto do processo de 

desestatização da atividade econômica e de delegação da prestação de serviços públicos 

(CARVALHO FILHO, 2007b, p. 4), não se pode descurar que esse processo, pelo menos para 

a prestação dos serviços públicos, serviu para deflagrar a necessidade dessas entidades 

autônomas para estimular a prestação adequada dos serviços, garantindo-se os direitos 

fundamentais. Assim, independente de a prestação do serviço público ser definida como direta 

ou indireta, passa a ser um dever constitucional a instituição da função regulatória, por força 

do próprio artigo 174 da Constituição. 

O planejamento dos serviços públicos propõe-se como a atividade que estabelece 

gerencialmente previsões normativas de atendimento pleno e satisfatório do interesse público, 

cujo produto final é a elaboração de um plano. São elementos básicos dos planos: o 

diagnóstico da situação atual, a previsão de objetivos (gerais) e metas (específicas) de curto, 

médio e longo prazos com vistas à universalização do acesso e a melhoria da qualidade dos 

serviços, e a definição dos meios — programas, projetos e ações — necessários para a 

implementação das metas preconizadas, com a identificação dos atores, públicos e privados, 

responsáveis pela realização das atividades planejadas (GRAU, 2012, p. 302). Para o setor 

público, o plano, enquanto instrumento jurídico-normativo, aplica-se de forma vinculante — 

na dicção constitucional, determinante —, outra característica que distingue, com base no 

artigo 174, os serviços públicos das atividades econômicas em sentido estrito, razão pela qual, 

mesmo se implementada no curso da vigência de um contrato de concessão, deverá ensejar, se 

conflitante com as metas de investimentos previstas pelo prestador, a adaptação do contrato. 

Ainda relativamente ao plano, este deverá estabelecer indicadores e procedimentos para 

avaliação dos resultados obtidos, bem como deverá sujeitar-se a revisões periódicas para 

adaptação a mudanças contextuais. 

Ao complexo de todas essas atividades, atribui-se a definição técnica de gestão do 

serviço público. Assim, o serviço público passa a ser compreendido sob uma ótica ampla de 

gestão, como o conjunto das atividades de organização, planejamento, regulação (fiscalização 

e indução) e prestação, em que pese ser esta última o núcleo da noção, ou elemento 

identificador do serviço público (Seção 3.3). 
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3.3.3 Princípio da eficiência nos serviços públicos 

No contexto dos serviços públicos, o princípio da eficiência passa a ter uma 

participação crucial para o sucesso da respectiva política pública. Especialmente para os 

serviços públicos econômicos, aqueles que podem se submeter à delegação por concessão ou 

permissão, como prevê o artigo 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição, cabe à lei a 

definição da política tarifária do serviço. Ao mesmo tempo, dando densidade à exigência 

constitucional de prestação adequada do serviço, o artigo 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95 arrola a 

modicidade tarifária na prestação dos serviços. 

Assim, passa-se a exigir uma progressiva profissionalização da atividade prestacional 

dos serviços públicos, reclamando, assim, a realização de investimentos para a garantia da 

qualidade do serviço e para realizar as expansões necessárias à universalização, nos termos 

planejados pelo Estado, e, em contrapartida os investimentos deverão ser revertidos no custo 

das tarifas, que deverão incluir ainda os custos operacionais. Nesse sentido, confere-se à 

entidade reguladora o desafio de definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária. 

Um refinamento na apreensão da eficiência nos serviços públicos existe na inserção 

paulatina, à medida que a função regulatória vai também se profissionalizando, de 

mecanismos de indução à eficiência dos serviços públicos. Esses mecanismos de indução à 

eficiência dizem respeito, primeiramente, a critérios de economicidade, mediante incentivos 

tarifários para que o prestador de serviços tanto minimize as despesas controláveis e os custos 

dos insumos quanto promova uma política de redução de perdas. No primeiro caso, uma 

solução viável é a melhoria dos procedimentos e métodos operacionais de prestação do 

serviço ou investimentos em pesquisa e desenvolvimento para a produção de tecnologias a 

menor custo; no segundo caso, a realização de investimento em renovação de infraestrutura e 

em tecnologia pode reduzir discrepâncias entre volume de insumos adquiridos pelo prestador 

e volume de utilidades medidas e pagas pelos usuários. Mas há também mecanismos 

referentes a critérios de eficácia, pelo cumprimento das metas planejadas em tempo menor do 

que o planejado, ou pela obtenção de indicadores de desempenho ou fatores de produtividade 

acima dos esperados. 

Em ambos os casos, poderá a entidade reguladora, estimulando o comportamento 

eficiente do prestador de serviços, conferir apropriação financeira dos ganhos de 

produtividade obtidos, sem prejuízo de promover a apropriação social desses resultados 
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positivos, tornando a tarifa mais acessível e, ao mesmo tempo, premiando a eficiência do 

prestador de serviços públicos. 

A implantação do princípio da eficiência, embora muito mais marcante nos serviços 

submetidos à delegação, deve também afetar as demais modalidades de serviços públicos, 

cada um a sua maneira. Certos serviços são custeados mediante taxas, outros por 

contribuições e outros ainda pelas receitas oriundas de impostos. Mas essas diferenças não 

afastam a responsabilidade dos operadores dos serviços públicos de promover um regime de 

eficiência do serviço, até mesmo por influência do respeito à coisa pública (princípio 

republicano). 

3.3.4 Entraves dos serviços públicos no sistema federativo 

Por fim, apresentam-se alguns tópicos relativos às dificuldades enfrentadas na 

implementação dos serviços públicos tendo em vista o modelo federativo de Estado adotado 

no Brasil. Tais problemas configuram, em certa medida, falhas sistêmicas dos serviços 

públicos, observados em situações concretas de prestação. Há assim, duas sortes de 

problemas: uma referente à incapacitação dos entes periféricos para a operação dos serviços 

públicos, e a outro referente aos problemas oriundos da diversidade de competências e dos 

limites territoriais. 

3.3.4.1 A questão econômica e técnica dos entes federativos subnacionais 

Os governos subnacionais são os principais prestadores de serviços públicos 

(ABRUCIO, 2009, p. 286), tendo em vista que se encontram mais próximos do cidadão, 

podendo realizar a prestação de forma a que atenda as peculiaridades regionais e os interesses 

específicos dos cidadãos da região de sua competência. No entanto, dois tipos de problemas 

afetam o adequado funcionamento das atividades nesse nível, em especial dos entes 

municipais. 

Um problema envolve os aspectos econômicos dos entes periféricos. Os municípios de 

pequeno porte, que possuem entre cinco e dez mil habitantes, possuem dificuldades 

financeiras para tornar economicamente viável a prestação de serviços públicos, seja pela falta 

de recursos próprios, já que tais municípios contam com poucos contribuintes e, em geral, 

possuem baixa capacidade contributiva, como pela ausência de escala suficiente para tornar 

economicamente sustentável a prestação de serviços custosos, especialmente aqueles que 

demandam pesados investimentos em infraestrutura (Seção 2.4.2). 
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O outro problema é de cunho técnico. Como decorrência tanto dos problemas 

econômicos que afetam os municípios, quanto da pulverização desses entes em todo o 

território nacional, afetando, nesse último aspecto, o controle do exercício das competências, 

tem-se como um dos problemas relacionados à administração local os baixos níveis de 

profissionalização dos quadros, a ausência de funcionalismo meritocrático e profissional, 

implicando a fragilidade em termos de qualidade e independência da atuação (ABRUCIO, 

2009, p. 286). 

Cita-se, exemplificativamente, o caso dos serviços de iluminação pública. Trata-se de 

serviço público definido pela Constituição como municipal, em relação ao qual tem o 

município competência para cobrar uma contribuição para seu custeio (artigo 149-A). Até 

recentemente, a sistemática de prestação desse serviço era realizada de duas maneiras: de um 

lado, pela origem histórica, a prestação era atribuição da empresa responsável pela 

distribuição da energia elétrica, que celebrava um contrato diferenciado com o município para 

a iluminação pública com o pagamento de tarifa especial, pois acrescida de custos referentes à 

operação e manutenção; de outro lado, novas instalações de iluminação pública passaram a 

ser atribuídas à responsabilidade das próprias municipalidades, e a operação e manutenção ou 

realizadas por secretarias e órgãos municipais, ou mediante contratos administrativos 

decorrentes de prévia licitação, e havia também um contrato de fornecimento de energia 

elétrica com a distribuidora estadual, com o estabelecimento de tarifa menor, relativa apenas 

às despesas de energia elétrica. 

No entanto, a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica, estipulou, no artigo 218, que as distribuidoras de energia 

elétrica deverão promover, no prazo de 24 meses, a transferência aos respectivos municípios 

dos ativos imobilizados em serviço relativos aos sistemas de iluminação pública, e previa-se, 

nos termos do § 4º da redação original, a alienação dos ativos constituídos com recursos da 

distribuidora ou, excepcionalmente, a doação. Atualmente, no entanto, somente em sete 

estados (Amapá, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Roraima e São Paulo) o serviço 

de iluminação pública ainda é, no todo ou em parte, realizado pela distribuidora de energia 

elétrica (NOBRE, 2013, online). Essa normatização ensejou profundas preocupações aos 

entes municipais, que se organizaram e almejaram implementar em 2012 uma modificação 

normativa integral ao teor do artigo 218, inserindo, no § 1º, uma regra que estabelece a 

transferência totalmente gratuita aos municípios. Aliás, desde junho de 2011 tramita na 

Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo nº 311/2011, que objetiva sustar a 
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aplicação do artigo 218 da Resolução Normativa nº 414/10 (CONGRESSO NACIONAL, 

2011, online). 

A questão, contudo, ainda não encerrou as insatisfações dos entes municipais. 

Questiona-se se os municípios terão condições técnicas para a prestação desse serviço e se 

receberão das distribuidoras sistemas sucateados. Ora, a própria Resolução Normativa nº 414/

10, no artigo 21, caput e § 1º, dispõe que a responsabilidade pela prestação dos serviços de 

iluminação pública é dos municípios, mas estes poderão delegar a prestação dessa atividade, 

inclusive para a própria distribuidora. Assim, os temores, a despeito da discussão sobre a 

constitucionalidade desse normativo (GIOIELLI, 2013, p. 615-618), em que pese consentâneo 

com o sistema constitucional, perdem fundamento, revelando, provavelmente, um problema 

financeiro, relativo à arrecadação da contribuição para iluminação pública. 

Problema similar ocorre também com os serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos urbanos. Embora haja regularidade e continuidade na atividade de coleta, os 

municípios de pequeno porte têm enfrentado dificuldades para uma gestão profissional dos 

aterros sanitários, cujos investimentos de instalação dos ativos, oriundos em grande parte da 

União através da Fundação Nacional de Saúde, a fundo perdido, não puderam ser 

adequadamente utilizados pela falta de recursos para fazer face às despesas de operação 

desses aterros, que acabaram degradando-se e retornando à condição de lixões (TCU, 2011, p. 

67-68). 

3.3.4.2 Serviços interdependentes e serviços territorialmente integrados 

Outros dois problemas que afetam a prestação dos serviços públicos, e, mais ainda, a 

adequada gestão dos serviços, são observados, num caso, por fatores intrínsecos aos serviços 

públicos e, noutro, por questões especificamente territoriais. 

No primeiro, observa-se que alguns serviços públicos são, em sua cadeia produtiva, 

interdependentes com outras atividades econômicas, inclusive de titularidade atribuída a 

outros entes federativos. Assim, exemplificativamente, os serviços de distribuição local de gás 

canalizado, a cargo dos estados (artigo 25, § 2º, da Constituição), especialmente daqueles que 

não possuem uma aptidão territorial e nem expertise relativa a jazidas de petróleo e gás 

canalizado, são totalmente dependentes do monopólio da União relativo ao principal insumo 

(gás natural). Outro caso é o dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, cuja atuação é em boa parte condicionada à gestão dos recursos hídricos, 

normalmente está a cargo dos estados para outorga do direito de uso, controle da qualidade e 

volume da água captada e dos efluentes despejados. 
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Essa dificuldade destaca, assim, problemas de coordenação de políticas públicas 

intersetoriais de forma a que os diversos serviços públicos possam integrar-se para uma gestão 

coordenada e eficiente. E recomenda, nesse sentido, a formação de parcerias entre os diversos 

entes federativos para a realização dessa coordenação de atividades. 

O segundo problema leva em consideração o fato de que, de acordo com as aptidões 

territoriais (geografia, geologia, clima etc.) de determinados entes federativos, ou a falta delas, 

falta viabilidade técnica para a implantação de um determinado serviço público em todo o seu 

ciclo produtivo. Assim, por exemplo, ocorre quando uma parte do serviço público somente 

possa ser realizada com eficiência no território de outro ente federativo, caso em que se teria 

um serviço público, para atendimento às necessidades da população de um ente federativo, 

com infraestruturas localizadas em outro ente. Consequência desse entrave se observa através 

dos chamados sistemas integrados de saneamento básico, no qual a mesma infraestrutura é 

utilizada para o atendimento de um ou mais municípios; é o que ocorre, por exemplo, com a 

Região Metropolitana de Fortaleza, em que a captação e o tratamento da água ocorrem em um 

município, mas a água é transportada para ser distribuída exclusivamente a outros municípios 

(GONDIM; MELO, 2012, p. 3986-3987). Isso ocorre porque as necessidades de volumes de 

água ou as condições de potabilidade da água da região são incompatíveis com as 

necessidades da população, buscando-se, assim, recurso a alternativas nos municípios 

vizinhos. 

Nos dois entraves analisados, observam-se situações que impedem uma gestão 

autônoma e individualizada dos serviços públicos que garanta sua qualidade e universalidade, 

e incorra em custos eficientes para sua implementação e promoção dos direitos fundamentais. 

Assim, surge a importância de se analisar de que trata a gestão associada de serviços públicos. 
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4 GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO BRASIL 

Colocadas as premissas básicas de avaliação do sistema federativo e dos serviços 

públicos, resta agora fazer uma análise a respeito do que se trata a gestão associada de 

serviços públicos e como esta se desenvolve no ordenamento jurídico brasileiro. Neste 

diapasão, a gestão associada é abordada especialmente a partir do ponto de vista interno, ou 

seja, enquanto instituto jurídico, à luz da sua conformação constitucional e legal. 

Algumas questões importantes são enfrentadas. Inicialmente, apresenta-se o processo 

legislativo de introdução tanto do fundamento constitucional (Seção 4.1.1), já que a gestão 

associada de serviços públicos não possuía previsão explícita no texto constitucional, a 

despeito de sua prática como costume jurídico administrativo, quanto dos projetos que 

redundaram na legislação ordinária que disciplina acerca dos principais institutos (Seção 

4.1.2). Após enfrentar o enquadramento da gestão associada entre a coordenação e a 

cooperação federativas (Seção 4.2), discute-se sobre os conceitos apresentados para o instituto 

(Seção 4.3), sendo proposta uma alternativa mais estrita, dentro de um gênero maior dita de 

gestão compartilhada, mas que se coaduna com a abertura para o costume jurídico. Num 

segundo momento, são abordadas as principais características (Seção 4.4) e vantagens (Seção 

4.5) da adoção das soluções de gestão associada. 

Em seguida, analisam-se os consórcios públicos (Seção 4.6.1) e os convênios de 

cooperação (Seção 4.6.2), espécies de gestão associada, destacando-se tanto os aspectos mais 

intrincados em cada uma das modalidades quanto as diferenças entre eles, para ao final 

discutir em torno do melhor modelo (Seção 4.6.3). Nada obstante, não se deixa de tratar 

acerca de formas não associativas de gestão compartilhada (Seção 4.7). 

4.1 Introdução no ordenamento jurídico pátrio 

A gestão associada de serviços públicos, enquanto instituto jurídico positivado no 

sistema jurídico brasileiro, não tinha previsão com o advento da Constituição de 1988. 

Somente dez anos após a vigência da nova ordem política foi que esse instituto veio a se 

consolidar juridicamente. Assim, procede-se a uma análise descritiva dos processos de 

elaboração e aprovação da introdução desse instituto no ordenamento jurídico pátrio e de sua 

consequente regulamentação legal. 
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4.1.1 O artigo 241 da Constituição da República e a Emenda Constitucional nº 19 de 1998 

A introdução da gestão associada no vigente sistema constitucional brasileiro 

originou-se da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 173, de 1995, apresentada pelo 

Poder Executivo Federal com fundamento no artigo 60, inciso II, da Constituição de 1988. 

Em sua primeira versão, o texto da proposta pretendia acrescer à Constituição o artigo 247; 

nos termos do artigo 9º da PEC nº 173/1995: 

Art. 9º São acrescentados ao Título das Disposições Constitucionais Gerais, 
após o art. 246, quatro artigos, com a seguinte redação: 
“Art. 247. Para o fim de implementar de modo coordenado funções e 
serviços, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
estabelecer entre si: 
I - consórcios públicos para a gestão associada de um ou mais serviços, 
inclusive mediante a instituição de órgãos e entidades intergovernamentais; 
II - convênios de cooperação para execução de suas leis, serviços ou 
funções; 
III - convênios para transferência total ou parcial de encargos e serviços, 
estabelecendo a lei complementar critérios para incorporação, remuneração 
ou cessão de pessoal, bens e instalações essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos.” (CONGRESSO NACIONAL, 1995, p. 18850) 

Não o bastante, o texto também previa, no art. 13, a incorporação pelos ex-territórios, 

mediante convênio, dos servidores públicos federais ocupantes de atividades que foram 

transferidas pela União (CONGRESSO NACIONAL, 1995, p. 18850). 

Essa alteração, na mencionada PEC nº 173/1995, é apenas um ponto existente de um 

grande pacote de alterações à estrutura da administração pública, cujo intuito era proceder à 

reforma do aparelho do Estado brasileiro, passando do modelo burocrático para o gerencial, 

com foco na eficiência e na gestão de resultados (BRESSER-PEREIRA, 2008; PEREIRA, 

Cláudia, 1998). Nesse contexto mais amplo de crise do modelo de gestão administrativa, o 

tema da gestão associada era, de longe, um daqueles de somenos importância e sem maiores 

discussões palpitantes no Congresso Nacional, como se deu com os demais itens do pacote. 

Nada obstante, dignos de menção os fundamentos invocados na Exposição de Motivos 

Interministerial nº 49, de 18 de agosto de 1995, que acompanhou a PEC nº 173/1995. Como 

motivação geral a respeito da reforma empreendida, a proposta tinha como objetivos a 

retomada do desenvolvimento econômico e o atendimento à demanda por serviços públicos 

de qualidade, assim como a superação da crise fiscal (CONGRESSO NACIONAL, 1995, p. 

18852). A respeito especificamente da alteração pretendida com a gestão associada de 

serviços públicos, o documento aponta o seguinte resultado esperado: 

• viabilizar o federalismo administrativo: a introdução de novos formatos 
institucionais para a gestão em regime de cooperação dos serviços públicos, 
envolvendo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e a remoção de 
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obstáculos legais à transferência de bens e de pessoas aprofundarão a 
aplicação dos preceitos do federalismo na administração pública, 
particularmente no que tange à descentralização dos serviços públicos; 
(CONGRESSO NACIONAL, 1995, p. 18852, destaques no original) 

E apresenta como justificativa da proposta a eficiência alocativa de “redefinição de 

encargos e responsabilidades entre as esferas federal, estadual e municipal”, mencionando 

especificamente o caso da União, que poderia negociar com estados e municípios, em 

decorrência da descentralização da gestão de seus serviços públicos, a transferência de 

atividades, pessoal e patrimônio como recursos necessários à continuidade desses serviços 

transferidos (CONGRESSO NACIONAL, 1995, p. 18853). 

Encaminhada a PEC nº 173/1995 à então Comissão de Constituição e Justiça e de 

Redação, seu relator, examinando cada um dos itens, considerou a proposta do artigo 9º como 

“matéria de natureza puramente administrativa” e, em razão disso, despicienda a previsão 

constitucional, uma vez que a competência para formalização de compromissos com outros 

entes federativos seria ínsita à natureza federativa (CONGRESSO NACIONAL, 1997, p. 

3949). Da mesma maneira, desconsiderou a proposta constante do artigo 13 (CONGRESSO 

NACIONAL, 1997, p. 3951). 

Tendo apresentado emendas para a supressão desses dispositivos, submetendo à 

decisão da comissão, somente foi acatada a emenda que suprimiu o artigo 13 (PEREIRA, 

Cláudia, 1998, p. 105). Criada Comissão Especial na Câmara dos Deputados para análise da 

PEC, foi apresentado substitutivo, que procedeu a modificações no teor da gestão associada 

de serviços públicos nos moldes da versão definitiva aprovada (PEREIRA, Cláudia, 1998, p. 

126). A despeito de discussão judicial em torno dos pontos mais controvertidos da proposta e 

da análise pelo Senado Federal, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 19/98, que 

apresentou a seguinte redação para o artigo 241 da Constituição: 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 
(BRASIL, 1988, online) 

A Emenda Constitucional nº 19/1998, no artigo 241, utilizou-se de técnica legislativa 

pouco adequada, pois substituiu texto constitucional anterior por outra matéria distinta. A 

redação original do artigo 241 conferia isonomia de vencimentos dos delegados de polícia de 

carreira em relação à carreira do Ministério Público, mas cuja interpretação foi temperada 

pelo STF (PEREIRA, Cláudia, 1998, p. 234). 
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Alternativamente à solução antes proposta pelo artigo 13 da redação inicial da PEC nº 

173/1995, restou consignada outra saída, nos termos do artigo 31 da Emenda Constitucional 

nº 19/1998: 

Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os 
servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-
Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente 
encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços 
àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados; os 
policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal, 
custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com 
vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em 
extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens 
inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título, de 
diferenças remuneratórias. 
§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços 
aos respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos às disposições 
legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das respectivas 
Polícias Militares, observadas as atribuições de função compatíveis com seu 
grau hierárquico. 
§ 2º Os servidores civis continuarão prestando serviços aos respectivos 
Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão da 
administração federal. (BRASIL, 1998, online) 

Portanto, em vez de proceder a alterações de regime jurídico estatutário dos servidores 

públicos federais mediante a incorporação desse pessoal pelos novos estados membros, 

através de convênio de cooperação, a solução constitucional encontrada foi a constituição de 

quadro em extinção da Administração Pública Federal, e a previsão do aproveitamento em 

cargos de funções equivalentes. 

4.1.2 Legislação infraconstitucional 

Como previsto no texto constitucional, caberia a cada um dos entes federativos 

disciplinar por meio de lei os consórcios públicos e convênios de cooperação entre entes 

federados. Todavia, o tratamento jurídico satisfatório da matéria carecia de uma legislação 

unificadora de institutos e procedimentos. Assim, o dispositivo, embora tenha sido executado 

autonomamente pelos entes federativos, ante a ausência de obstáculos constitucionais salvo a 

exigência de prévia disposição nas respectivas leis, demandava uma previsão normativa 

nacional. 

Nesse sentido, a própria Câmara dos Deputados, por seus integrantes, na forma do art. 

61, caput, da Constituição de 1988, apresentou, já em 1999, o Projeto de Lei nº 1.071, para 

dispor sobre normas gerais para celebração de consórcios públicos. Na justificação, indicou-se 

que a reforma administrativa realizada pela Emenda Constitucional nº 19/1998 veio a 

“preencher a lacuna deixada pelo Constituinte de 88, omisso quanto à formação de consórcios 
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públicos” e que o projeto almeja uniformizar a implantação e o funcionamento dos 

consórcios, bem como trazer soluções para problemas já verificados na prática com 

consórcios intermunicipais de saúde, que tem servido de referência para outras áreas, como 

“educação, meio ambiente, segurança, conservação de estradas, agricultura” (CONGRESSO 

NACIONAL, 1999, p. 36246). Ademais, destaca-se que os consórcios se prestariam “como 

forma de racionalizar investimentos, recursos humanos e gastos de custeio através da 

elaboração de uma escala de produção de serviços” para melhorar “a capacidade resolutiva de 

seus partícipes” (CONGRESSO NACIONAL, 1999, p. 36246). 

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público, aprovado à unanimidade ainda em dezembro de 1999 (CONGRESSO 

NACIONAL, 2000, p. 63212). Depois, na Comissão de Finanças e Tributação, opinando pela 

ausência de implicação com aumento ou diminuição de receitas e despesas públicas, foi 

proferido em novembro de 2000 parecer favorável ao projeto com propostas emendas textuais 

(CONGRESSO NACIONAL, 2000, p. 63212-63214). Já no ano seguinte, a Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania apresentou seu parecer, suscitando, entre outras 

questões jurídicas, o cotejo do artigo 241 com ao artigo 23, parágrafo único, ambos da 

Constituição de 1988, a autoaplicabilidade do artigo 241 e a carência de regulamentação, mas, 

ao final, opinou pela aprovação da proposta (CONGRESSO NACIONAL, 2001, p. 53636-

53645). 

Após a apresentação de emendas, foi elaborada a redação final e encaminhado o 

projeto ao Senado Federal em dezembro de 2001. Na respectiva Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, ressaltou o relator do projeto, renumerado como Projeto de Lei da 

Câmara nº 148, de 2001, a relevância dos consórcios como instrumentos para solução de 

problemas administrativos enfrentados nas regiões metropolitanas, e para o fortalecimento da 

união de estados e pequenos e médios municípios para a realização de soluções comuns, com 

ganhos de escala que promovem a redução de custos individuais, mencionando os casos de 

consórcios de gestão conjunta de bacias hidrográficas, especializações agrícolas, preservação 

do patrimônio turístico comum e desenvolvimento científico e tecnológico, e sugeriu no 

mérito alguns ajustes textuais em virtude do advento do Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (CONGRESSO NACIONAL, 2004b, p. 31229-31235). Após o recebimento 

de várias contribuições, a mesma Comissão procedeu ao reexame da matéria, com propósito 

de economia processual, levando em consideração outras propostas em trâmite no Congresso 

Nacional, especialmente no tocante a regras relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e à estruturação dos instrumentos jurídico-
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contratuais necessários para a criação dos consórcios, nos termos do Parecer nº 33, de 2005 

(CONGRESSO NACIONAL, 2005, p. 1944-1958). 

Retornado à Câmara dos Deputados, o substitutivo foi tratado em regime de urgência, 

procedendo-se à votação no Plenário, que, em março de 2005, aprovou redação final e 

remeteu à sanção presidencial. Com veto presidencial, foi sancionada a Lei nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005. 

Paralelamente ao Projeto de Lei nº 1.071, de 1999, tramitavam outros projetos. No 

âmbito do Senado Federal, foi apresentado o Projeto de Lei nº 222, de 1999, que autorizava 

municípios a formarem consórcios e implementar políticas de desenvolvimento, e que, no ano 

seguinte, passou a ter tramitação conjunta com o Projeto de Lei nº 186, de 2000, cujo teor era 

disciplinar os consórcios públicos entre estados e municípios; os dois projetos chegaram a ser 

enviados à Câmara, sendo posteriormente arquivados. 

E, na Câmara dos Deputados, também foi apresentado, pelo Poder Executivo Federal, 

o Projeto de Lei nº 3.884, de 2004, disciplinando sobre normas gerais. Da mesma forma, esse 

projeto foi arquivado logo após a aprovação do Projeto de Lei nº 1.071, de 1999; todavia, 

possui uma relevância ímpar na elaboração do substitutivo que redundou no texto final da lei. 

Naquele projeto, a mensagem do Poder Executivo é bem explícita quanto ao intuito de 

regulamentar o art. 241 da Constituição, mencionando que esse dispositivo constitucional 

“possibilita a criação de mecanismos e instrumentos de coordenação, cooperação e de 

pactuação [sic] entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” e que a falta de 

regulamentação propicia a “precariedade das formas de cooperação e coordenação entre os 

governos” (CONGRESSO NACIONAL, 2004a, p. 30861). Assinala que o projeto está 

fundado em três preocupações fundamentais: a) a necessidade de complementar o desenho 

federativo nos aspectos cooperativos do federalismo; b) a carência de instrumentos de 

coordenação de políticas públicas federais executadas de forma conjunta com estados e 

municípios que permitam ampliar o alcance a efetividade das políticas e a aplicação de 

recursos públicos; e c) a necessidade de instrumentos de cooperação intermunicipal que 

tragam segurança jurídica e possibilitem o planejamento e atuação a médio e longo prazos 

(CONGRESSO NACIONAL, 2004a, p. 30861-30862). Esse projeto foi significativo porque 

recebeu contribuições de diversos segmentos e, em especial, de pareceres jurídicos contrários 

(REALE, 2004, online) e favoráveis à proposta (DALLARI, 2005; JUSTEN FILHO, 2005; 

MARQUES NETO, 2005; PORTO NETO, 2005). 

Dois anos depois, foi aprovado o regulamento da Lei nº 11.107/05, através do Decreto 

nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 
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4.2 Gestão associada, coordenação e cooperação federativas 

Antes de avançar na análise da gestão associada de serviços públicos, especialmente 

seu conceito, entende-se imprescindível buscar uma localização do artigo 241 da Constituição 

de República de 1988 dentro do contexto mais amplo do federalismo cooperativo, com o 

intuito de inicialmente dirimir algumas incertezas conceituais. 

Noutra oportunidade, analisando-se formas de colaboração federativa, intentou-se 

traçar uma distinção conceitual entre coordenação federativa e cooperação federativa, no 

sentido de que a coordenação federativa seria uma espécie de colaboração vinculada ou 

obrigatória, em relação a qual haveria uma entidade federativa maior responsável pela 

condução da atividade pública, enquanto a cooperação federativa, por outro lado, 

consubstanciaria uma colaboração voluntária (MELO, 2012, p. 695-698). 

Todavia, apresentou-se, quando da análise do federalismo cooperativo (Seção 2.3), 

uma versão abalizada da distinção entre cooperação e coordenação federativas, segundo a 

qual a diferença se operaria pela indivisibilidade de competências entre os entes federativos; 

assim, a cooperação federativa alude a competências juridicamente indivisíveis, nas quais 

haveria um condomínio de competências sem prévia divisão de atribuições e a existência de 

corresponsabilidade conjunta na tomada de decisões, enquanto a coordenação federativa 

referencia competências que podem ser realizadas separadamente por cada ente federado, mas 

em atenção a um comando central de planejamento (BERCOVICI, 2004, p. 59-60). 

Superando-se aquela classificação, pelo menos no que tange à nomenclatura adotada, 

uma vez que a distinção entre colaboração voluntária e obrigatória ainda guarda sua utilidade 

(CARRIÓ, 1994, p. 99), passando-se a adotar esta classificação como referencial, insta saber 

de que forma a gestão associada de serviços públicos se comporta entre as duas espécies. São 

os exemplos emblemáticos na Constituição de 1988 utilizados em cada uma das espécies as 

denominadas competências materiais comuns (artigo 23) como cooperação federativa, e as 

competências legislativas concorrentes (artigo 24) como coordenação federativa. 

Na mesma lógica, a institucionalização de regiões metropolitanas, aglomerados 

urbanos e microrregiões, nos termos do artigo 25, § 3º, da Constituição da República de 1988, 

poderia, em tese, transformar serviços públicos antes particularizados em atividades 

indivisíveis, no todo ou em parte, como modelo de cooperação federativa, colocando todos os 

municípios envolvidos para a tomada de decisão conjunta a respeito das funções públicas 

definidas como de interesse comum, embora a execução dessas funções possa ser realizada 

preferencialmente de forma separada (BERCOVICI, 2003, p. 154). 
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Pois bem. Com efeito, para determinado ponto de vista, os consórcios e convênios de 

cooperação para gestão associada de serviços públicos seriam ferramentas que pressuporiam a 

ausência de dúvidas quanto ao ente federativo competente para a prestação do serviço 

(SOUTO, 2008, p. 42). Em outras palavras, a gestão associada de serviços públicos se 

prestaria a unir dois ou mais entes federativos no sentido de solucionar problemas comuns 

relacionados a serviços próprios, ou para convocar um ente federativo para auxiliar na gestão 

de um serviço público de outro ente. 

A partir desse entendimento, a gestão associada seria, à semelhança das regiões 

metropolitanas, um conjunto de ferramentas voltado para a produção de cooperação federativa 

em serviços públicos que seriam, ao contrário, privativos de cada ente federativo. 

Contudo, entende-se que aquele ponto de vista se mostra bastante restrito acerca da 

utilidade da gestão associada de serviços públicos. Ora, se em contextos de competências 

privativas as modalidades de gestão associada se prestariam a gerar o federalismo de 

cooperação, igualmente úteis seriam para a prestação de serviços públicos de competência 

comum ou indefinida entre os entes federativos. A união de esforços, através de acordo de 

vontades, reduziria os custos de transação para a cooperação (Seção 2.3.1). Não é à toa que 

uma grande quantidade de consórcios públicos tem como objeto os serviços públicos de 

saúde, que são competência comum a todos os entes federativos (artigo 23, inciso II, da 

Constituição). 

De toda forma, em arremate, verifica-se que a gestão associada de serviços públicos 

configura-se decisivamente dentro da sistemática de cooperação federativa. 

4.3 Conceito 

A partir da positivação da gestão associada de serviços públicos, e sua localização 

dentro dos modelos de coordenação e cooperação, torna-se necessário esboçar uma noção de 

um possível conteúdo. Como visto (Seção 3.3.2), a noção clássica de serviços públicos no 

Direito brasileiro passa por um necessário refinamento, para ampliar a compreensão do seu 

significado, indo além da simples prestação que, a despeito de ser elemento principal e núcleo 

do conceito ainda persistente de serviço público e por consubstanciar a atividade que 

significativamente alcança o cidadão, depende, para uma realização adequada e eficiente, de 

outras atividades inerentes e de caráter eminentemente público, como a organização, o 

planejamento, a fiscalização, a regulação e o controle social, elementos que, em conjunto, 

passam a constituir a noção constitucionalmente adequada de serviços públicos.  
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O Decreto nº 6.017/07 apresenta no artigo 2º, inciso IX, a definição, para efeitos 

legais, de gestão associada de serviços públicos: 

Art. 2º [...]; 
IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de 
planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de 
consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, 
acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos; (BRASIL, 2007a, online) 

O conceito regulamentar cuida, ao precisar a gestão associada, de associá-la aos 

instrumentos jurídicos utilizados, em reprodução do comando constitucional (o que não 

contribui muito para um conceito), e, em especial, que não é condição obrigatória para se falar 

em gestão associada o compartilhamento da prestação de serviços públicos, reforçando-se, 

assim, a possibilidade de que haja gestão associada em relação às demais atividades (que 

compõem, assim, uma noção completa de serviço público). 

A gestão dos serviços públicos, envolvendo, portanto, todas essas atividades, pode ser 

realizada sob muitos formatos distintos. No modelo do federalismo cooperativo (Seção 2.3), 

bem como especificamente em situações de compartilhamento de competências, há a 

possibilidade de que um mesmo serviço público possa ter uma ou várias de suas atividades 

compartilhadas entre dois ou mais entes federativos. 

Uma versão ampla de gestão associada de serviços públicos é a que engloba todos os 

formatos de gestão do serviço público por mais de um ente federativo. Em outras palavras, 

seria o exercício compartilhado de competências relativas a um ou mais serviços públicos por 

dois ou mais entes federativos (MEDAUAR, OLIVEIRA, 2006, p. 62). Contudo, essa noção 

ampla de gestão associada não é adequada, especialmente porque inclui tipos não associativos 

de gestão (cf. Seção 4.7). 

É imprescindível, portanto, especificar tecnicamente o conceito de gestão associada. 

Assim, deve-se atribuir à definição anteriormente apresentada como, em verdade, gestão 

compartilhada de serviços públicos. Gestão compartilhada, portanto, ocorre quando pelo 

menos um determinado serviço público é gerido por dois ou mais entes federativos. E essa 

gestão pode envolver tanto a atribuição de competências de gestão diferenciadas 

(heterogênea) ou a união de esforços para a realização de iguais competências (homogênea). 

Desse grande gênero, duas classificações podem ser atribuídas. A primeira procede à 

subdivisão da gestão compartilhada de acordo com o fundamento jurídico para o 

compartilhamento. A depender do regime jurídico do federalismo presente no texto 

constitucional, podem-se vislumbrar situações em que o compartilhamento de atividades seja 
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obrigatório. Assim, pode-se subdividir o gênero em duas espécies, a saber, em 

compartilhamento vinculado e de compartilhamento facultativo. 

Enquadra-se na espécie de compartilhamento vinculado a instituição de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões conforme exposto no artigo 25, § 3º, 

da Constituição da República de 1988, porque, uma vez aprovada a lei complementar estadual 

de criação, dentro do respeito aos parâmetros constitucionais, obrigam-se os municípios da 

área de conurbação a realizar a gestão regional de forma conjunta. Também poderá ser 

incluída na subespécie de compartilhamento vinculado a realização da cooperação das 

competências materiais comuns entre União e demais entes federativos, conforme previsão do 

artigo 23, parágrafo único, da Constituição, porque a obrigatoriedade de cooperação fica 

subentendida para o desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. 

Como compartilhamento facultativo, inserem-se tanto soluções em que o sistema 

constitucional expressamente estabeleceu a possibilidade de compartilhamento da gestão dos 

serviços, quanto aquelas implícitas no sistema, realizadas dentro dos limites da autonomia 

federativa conferida pela Constituição. 

A segunda classificação leva em consideração a forma de compartilhamento de 

competências adotada. Dessa forma, têm-se as espécies de gestão associada e de gestão não 

associada, sendo o diferencial constatado na primeira espécie a gestão compartilhada, 

mediante acordo de vontades, para realização da gestão em conjunto, enquanto na segunda 

espécie falece seja o acordo de vontades, seja a gestão conjunta de um mesmo serviço 

público. Não se confunde, observe-se, com o tipo de instrumento utilizado, uma vez ser 

possível a celebração de acordo de vontades sobre a gestão de serviços públicos sem que daí 

decorra uma associação (Seção 4.7). Logo, a gestão associada se enquadra na primeira espécie 

de gestão compartilhada facultativa. 

Expostas as principais classificações, é possível a partir daí proceder a uma definição 

técnica de gestão associada de serviços públicos, sendo aquele exercício compartilhado de 

competências relativas a um ou mais serviços públicos por dois ou mais entes federativos que, 

além de se tratar de um compartilhamento facultativo, é realizado através de um acordo de 

vontades, com conteúdo específico de conjugação de esforços para associarem-se em regime 

de cooperação. 
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4.4 Características 

Da positivação do instituto na Constituição da República de 1988, bem como da 

conceituação elaborada, é possível extrair algumas características que identificam a gestão 

associada de serviços públicos. 

A primeira que pode ser mencionada é a natureza voluntária de que se reveste o 

instituto. Assim, a gestão associada caracteriza-se pelo acordo de vontades entre entes 

federativos, enquadrando-se o instituto dentro do fenômeno da administração pública 

consensual (MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 30-34) e do gênero das parcerias público-

públicas (FERRAZ, 2008, p. 61). 

Outra característica, decorrente da primeira, é o caráter contratual dos instrumentos de 

gestão associada, em relação a qual podem ser levantados alguns questionamentos. Por um 

lado, há quem sustente, com base nas lições clássicas de Direito Administrativo, que a gestão 

associada de serviços públicos não é constituída por contrato, mas mediante negócios 

jurídicos multilaterais (BORGES, 2006, p. 10), nos quais a vontade das partes convergiria. 

Tal entendimento funda-se na distinção entre duas espécies de pactos, os contratos e os 

acordos, diferenciando-se os primeiros pelas prestações recíprocas e interesses distintos, e os 

segundos pelas prestações integrativas e interesses comuns (MOREIRA NETO, 2006, p. 70). 

A implicação prática da questão residiria na discussão acerca da competência da União para 

legislar sobre a matéria de forma geral, uma vez que o artigo 22, inciso XXVII, da 

Constituição de 1988 confere à União competência legislativa de normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as modalidades. 

Desse ponto de vista decorrem duas sortes de críticas. Primeiramente, em relação à 

caracterização dos contratos em contraposição aos acordos, há um ponto de vista que procede 

a uma distinção fraca entre contratos e acordos, sustentando-se que ambos criam obrigações 

relativas para as partes e visam a atingir um resultado de interesse comum, distinguindo-se 

entre si pelo caráter sinalagmático presente nos contratos (MARQUES NETO, 2005, p. 31-

32). Enquadrar-se-iam numa noção de contratos em sentido lato (JUSTEN FILHO, 2005, p. 

29), razão pela qual poderiam fundamentar a aplicação do artigo 22, inciso XXVII, da 

Constituição. A outra crítica presta-se a inserir outro fundamento para a competência da 

União para legislar normas gerais sobre gestão associada de serviços públicos. Justifica-se 

pela identificação do regime do artigo 241 da Constituição com o das competências 

legislativas concorrentes entre os entes federativos, aplicando-se-lhe as mesmas regras dos 

parágrafos do artigo 24 da Constituição (MARQUES NETO, 2005, p. 54). 
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Do exposto, diante da divergência de posicionamentos legítimos, mantém-se a 

característica de voluntariedade da gestão associada de serviços públicos, caracterizadas por 

instrumentos cujo conteúdo é um acordo de vontades entre entes federativos. 

Uma terceira característica da gestão associada de serviços públicos encontra-se na 

previsão do artigo 241 da Constituição, que condiciona a gestão associada à autorização por 

meio de lei. A princípio, presume-se que a autorização legislativa para proceder à gestão 

associada deva ser prévia à atuação do Executivo; todavia, como regra geral presuntiva, ela 

também pode admitir uma solução alternativa, de cunho excepcional, de autorização 

posterior. Aliás, a Lei nº 11.107/05 estabelece, para os consórcios públicos, o padrão de lei de 

ratificação. 

A questão de autorização legislativa condicionadora da celebração de parcerias 

público-públicas enfrenta um óbice de origem pretoriana. Isso porque o STF possui 

entendimento firmado no sentido da inconstitucionalidade de dispositivos de constituições 

estaduais que atribuam ao Poder Legislativo uma competência de autorização prévia para 

celebração de convênios em geral, sob o argumento de violação da separação de poderes. 

Exemplificativamente, veja-se a seguinte ementa: 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS: 
AUTORIZAÇÃO OU RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXI DO ART. 
54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DIZ: 
‘Compete, privativamente, à Assembléia legislativa: XXI - autorizar 
convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado, com entidades de 
direito público ou privado e ratificar os que, por motivo de urgência e de 
relevante interesse público, forem efetivados sem essa autorização, desde 
que encaminhados à Assembléia Legislativa, nos noventa dias subseqüentes 
à sua celebração’. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme 
no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou 
convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou 
ratificação da Assembléia Legislativa, fere o princípio da independência e 
harmonia dos poderes (art. 2º, da C.F.). Precedentes. 2. Ação Direta julgada 
procedente para a declaração de inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 
54 da Constituição do Estado do Paraná. (ADI nº 342, Relator(a): Min. 
SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2003, DJ 11-04-
2003 PP-00025 EMENT VOL-02106-01 PP-00001) (BRASIL, 2003, online) 

O caso da gestão associada de serviços públicos, no entanto, distingue-se do padrão 

jurisprudencial pacificado pelo STF, por algumas razões. Em primeiro lugar, o que já poderia 

arrematar de plano a discussão, é que a exigência de lei autorizativa consta no próprio texto da 

Constituição da República de 1988 (HARGER, 2007, p. 160); assim, se se trata de um 

malferimento à separação dos poderes, passaria nesse caso a ser considerada uma 
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relativização desse fundamento da República Federativa autorizada pelo próprio texto 

constitucional. No entanto, como contra-argumento, tem-se a considerar que o artigo 241 foi 

introduzido por emenda constitucional, que, nessa medida, poderia ter se enquadrado na 

violação à cláusula pétrea do artigo 60, § 4º, inciso III, da Constituição. 

Nada obstante, outros argumentos surgem como reforço à constitucionalidade do 

artigo 241. Em segundo lugar, porque o dispositivo constitucional não se presta a conferir 

uma competência ao legislativo para controlar instrumentos pactuados de modo geral. Na 

verdade, o âmbito de aplicação da autorização legislativa em discussão é bem restrito, 

estabelecendo a necessidade de autorização legislativa apenas para a celebração de consórcios 

públicos e de convênios de cooperação com outros entes federativos. 

Em terceiro lugar, porque a restrição observada justifica-se na medida em que a 

celebração desses acordos presta-se a conferir a um ente federativo, em maior ou menor 

medida, uma competência relativa à gestão de serviços públicos de outro ente federativo. 

Assim, deve-se considerar que a gestão dos serviços públicos, dentro do âmbito de 

competência de um ente federativo, pressupõe o dever geral de que sua realização seja feita 

pelo próprio ente, de forma direta; como medida excepcional, a realização mais ou menos 

indireta da gestão do serviço público, mediante delegação ou associação, deve reclamar 

autorização legislativa, por imperativo de legalidade administrativa (artigo 37, caput, da 

Constituição). É por tal razão que, coerentemente, a concessão de serviços públicos deve ser 

condicionada à existência de lei autorizadora específica para a delegação do serviço pelo 

Poder Executivo (FURTADO, 2010, p. 569). 

Dessa forma, por se tratar de uma exceção específica e limitada, sob o aspecto formal, 

e para assunto que legitima a restrição, sob o aspecto material, vislumbra-se a 

constitucionalidade da exigência de autorização legislativa para a realização da gestão 

associada de serviços públicos. 

Uma última característica ainda pode ser atribuída à gestão associada de serviços 

públicos. A introdução desse instituto na Constituição prestou-se a institucionalizar uma 

realidade da prática administrativa que vinha ocorrendo em todo o país de maneira mais ou 

menos difusa; em especial, a forma de realização de serviços públicos denominada de 

consórcios públicos. Assim, a constitucionalização, sendo ex post e conformadora de um 

direito consuetudinário produzido praeter legem pela Administração Pública, promoveu, 

através das figuras dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação, a redução da 

margem de discricionariedade da Administração Pública para realizar a gestão associada de 
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serviços públicos. Significa dizer que a gestão associada de serviços públicos confere um rol 

cerrado de formas de implementação da associação voluntária entre entes federativos.  

4.5 Vantagens 

Apresentados o conceito e as características da gestão associada de serviços públicos, 

resta imprescindível discutir sobre as vantagens de a Administração Pública adotar essa forma 

de gestão dos serviços públicos. São destacados três gêneros de vantagens, a seguir 

analisados. 

4.5.1 Eficiência administrativa 

Em determinados tipos de serviços públicos, pode ocorrer de, por razões técnicas, as 

diversas etapas essenciais para a prestação adequada dos serviços tenham localização no 

território de entes federativos distintos (Seção 3.3.4.2); por exemplo, para a prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água, nem sempre os mananciais hídricos necessários 

ao atendimento da população de determinado município podem ser atendidos nos limites do 

próprio território municipal, encontrando-se os recursos hídricos em outras localidades. 

Noutros casos, simplesmente há uma indefinição de competências e atribuições, algo 

bastante frequente no caso do atendimento às populações situadas nos limites territoriais de 

aglomerados urbanos, quando nenhum dos dois municípios quer reconhecer sua competência 

para a prestação de serviços públicos em geral (saúde e educação). Ou, ainda, o interesse 

público é difuso, como ocorre com a proteção do meio ambiente, e normalmente a violação 

não possui fronteiras geográficas. 

Para essas e outras situações em que possa surgir um conflito positivo ou negativo de 

competências e atribuições entre entes federativos, mesmo nos casos de competências 

materiais comuns, a gestão associada de serviços públicos se apresenta como uma solução 

eficiente, objetivando, em última instância, a prestação adequada dos serviços públicos à 

população. 

A eficiência administrativa também é ressaltada a partir da identificação, entre os 

entes federativos associados, daqueles que possuem determinadas aptidões territoriais ou 

capacitação administrativa para realizar funções específicas voltadas para os serviços 

públicos. Assim, propor a instalação de infraestruturas, necessárias para a prestação dos 

serviços, em entes geograficamente centrais, ou cujas estradas encontram-se em melhores 

condições de uso, configura-se medida eficiente; da mesma forma, atribuir a prestação ou a 



121 
 
regulação dos serviços públicos, em escala regional, a ente da Administração Pública indireta 

que já possua infraestrutura, quadro de pessoal e experiência suficiente para o objetivo. 

Outra perspectiva de eficiência administrativa dá-se sob a ótica do controle. Sem 

prejuízo das atribuições dos Tribunais de Contas competentes para avaliar as contas dos entes 

federativos, a associação voltada para a realização de serviços públicos facilita a viabilização 

de contratações de financiamento ou de repasse de recursos a um grupo específico, casos em 

que será facilitado o controle tendo em vista a responsabilização conjunta e atribuída a um 

representante da associação. A substituição de vários acordos por um único reduz custos de 

controle. Nesse sentido, a própria Lei nº 11.107/05 prevê no artigo 14 que a União poderá 

celebrar convênios com consórcios públicos para descentralização de políticas públicas com 

vistas à prestação em escala adequada. 

4.5.2 Ganhos de escala 

Sob a perspectiva da economicidade, a gestão associada de serviços públicos tem o 

condão de promover ganhos de escala através da união de necessidades e de populações dos 

entes federativos. Assim, a prestação de serviços públicos, por exemplo, poderá mostrar-se 

economicamente mais sustentável, mediante tarifas módicas aos usuários, tendo em vista que 

o prestador deverá atender a populações em maior número, contando com uma única estrutura 

administrativa, mais enxuta. No mesmo sentido, a regulação de serviços públicos poderá ser 

viabilizada segundo suas características de quadro de pessoal com alta tecnicidade, da qual 

decorre a necessidade de salários equivalentes, e desta a presença de quadros enxutos. 

Também se enquadra no mesmo raciocínio a viabilidade de instituição de subsídios 

cruzados entre localidades — o superávit em uma localidade mais populosa (sede) cobriria o 

déficit noutra localidade (distrito) —, permitindo assim que o custo dos serviços seja 

uniformizado para toda a área da associação, ou, ao menos, que seja garantida a prestação dos 

serviços aos usuários de baixa renda. É nesse sentido que a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, que traz as diretrizes nacionais do saneamento básico, prevê a possibilidade de 

instituição de subsídios entre localidades no caso de gestão associada (artigo 31, inciso III). 

Verificam-se ganhos de escala, ainda, pela soma de patrimônios e recursos disponíveis 

entre os entes federados, viabilizando-se assim a realização de obras de infraestrutura, 

aquisição de bens e equipamentos e contratação de serviços. Bastante recorrente no âmbito 

dos serviços públicos de saúde é a construção de hospitais regionais, para atender a um 

volume maior de cidadãos e a aquisição de equipamentos, remédios e materiais de saúde a um 

custo mais acessível. Com a soma de recursos, também é possível viabilizar a realização de 
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parceria público-privada dentro das exigências mínimas do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.079, 

de 30 de dezembro de 2004 — valor do contrato superior a vinte milhões de reais para um 

período superior a cinco anos.  

4.5.3 Pensamento regionalizado 

Outra vantagem proporcionada pela gestão associada de serviços públicos é viabilizar, 

a depender das características da associação e do modelo de gestão associada adotado (Seção 

4.6), a organização e o planejamento do serviço público em âmbito regional, escapando da 

simples perspectiva individual. O planejamento do serviço público em âmbito regional afeta, 

em certa medida, a eficiência administrativa e os ganhos de escala, pois possibilita a tomada 

de decisão com uma compreensão mais ampla do problema, sem contar a possiblidade de 

melhor articulação com outras políticas públicas desenvolvidas em escala maior, como a 

gestão de recursos hídricos, realizado no âmbito da gestão das bacias. 

Assim, exemplificativamente, na legislação relativa aos serviços públicos de 

saneamento básico (Lei nº 11.445/07), consta regra que autoriza a elaboração de plano de 

saneamento básico, com metas de qualidade e universalização, que atenda a um conjunto de 

municípios, quando o serviço for pensado em escala regional (serviço regionalizado), nos 

termos do artigo 17. A mesma lógica também se aplica, mais especificamente, aos resíduos 

sólidos, cuja Política Nacional, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, autoriza 

os municípios, no artigo 19, § 9º, a optarem por soluções intermunicipais, com a elaboração 

de plano intermunicipal que dispensa a elaboração do plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

A constituição e atribuição de competências a entidades singulares para atendimento a 

todos os associados em escala regional também permite que essas entidades possam elaborar 

políticas nessa escala, buscando uniformização de padrões e procedimentos. Especificamente 

no caso de gestão associada, a Lei nº 11.445/07, no artigo 24, também faculta aos titulares dos 

serviços de saneamento básico a adoção dos mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos 

para a regulação dos serviços em toda a área de abrangência da associação. 

4.6 Espécies de gestão associada no Brasil 

O próprio texto constitucional elucida que a gestão associada de serviços públicos será 

realizada através dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação. Tem-se, portanto, 

os dois modelos possíveis de gestão associada previstos no ordenamento brasileiro. A 
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constitucionalização, por si, não foi suficiente para delimitar uma distinção forte entre as duas 

espécies, algo que só veio a ocorrer com a Lei nº 11.107/05. 

É oportuno mencionar o equívoco de se entender que o contrato de programa, previsto 

na própria Lei nº 11.107/05, seja mais uma forma autônoma de gestão associada (SOUZA, 

2009, p. 471). Nos termos do artigo 13, caput, da lei: 

Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, 
como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação 
constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público 
no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos 
ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens 
necessários à continuidade dos serviços transferidos. (BRASIL, 2005, 
online) 

Não só porque o dispositivo legal deve ser interpretado em observância ao comando 

constitucional, mas também como é possível deduzir da leitura desse artigo e de outros da 

própria Lei nº 11.107/05, o contrato de programa configura-se como um instrumento pactuado 

derivado dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação. Como menciona o próprio 

artigo 13, caput, o contrato de programa deve regular as obrigações no âmbito de gestão 

associada, quando estiver envolvida, nesse âmbito, a prestação de serviços ou atividades a ela 

correlatas. A menção à gestão associada deve ser constitucionalmente interpretada, ou seja, 

quando envolvido na relação entre os entes federativos um consórcio público ou convênio de 

cooperação. 

Essa mesma interpretação pode ser extraída do artigo 4º, inciso XI, alínea d, da Lei nº 

11.107/05, ao estipular, entre as cláusulas do protocolo de intenções para constituição de 

consórcio público, as condições do contrato de programa, “no caso de a gestão associada 

envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação 

consorciados” (BRASIL, 2005, online). Reforça também o caráter derivado do contrato de 

programa o disposto no artigo 13, § 4º, da Lei nº 11.107/05, dispondo que o contrato de 

programa permanecerá “vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de 

cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos” (BRASIL, 2005, online); 

razão pela qual não se configura propriamente um instrumento acessório (caso o fosse, 

seguiria o destino do principal), mas de um instrumento derivado, retirando do principal seu 

fundamento de validade, porém adquirindo autonomia, como acordo de vontades. 

Passa-se, a seguir, a uma análise das principais notas distintivas dos dois modelos de 

gestão associada de serviços públicos previstos constitucionalmente, de acordo com as regras 

diferenciadas estabelecidas na Lei nº 11.107/05, para, na última parte (Seção 4.6.1.3), se fazer 

algumas ponderações em torno do modelo mais adequado. 
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4.6.1 Consórcios públicos 

Os consórcios públicos são a principal inovação trazida tanto pelo artigo 241 da 

Constituição quanto pela Lei nº 11.107/05, cujo objetivo principal foi disciplinar sobre esta 

modalidade, deixando lacunas na disciplina dos convênios de cooperação. O texto legal é 

extremamente rico em detalhes, razão pela qual se presta destaque às características mais 

marcantes do instituto. 

Em comparação com os convênios de cooperação, os consórcios públicos diferenciam-

se pela configuração de uma personalidade jurídica própria para a gestão associada. Uma 

análise a partir da origem dos consórcios em gênero permite aduzir que estes se configuram 

como contratos (natureza contratual), mas que para a implementação de suas finalidades cria-

se uma pessoa jurídica administradora, razão pela qual se deve reconhecer ao consórcio 

público a natureza de um acordo, a partir do qual se constitui uma associação, esta com 

natureza específica de pessoa jurídica (ARAÚJO; MAGALHÃES, 2008, p. 133-134). Tendo 

em vista que no Direito Público, de maneira geral, confere-se primazia à análise dos regimes 

jurídicos caracterizadores das diferentes personalidades jurídicas, como elemento estrutural da 

Administração Pública, não é de se estranhar que seja dada especial atenção ao problema 

específico da entidade constituída, já que se propõe uma personalidade jurídica plurifederativa 

(cf. Seção 4.6.1.2). A Lei nº 11.107/05, no entanto, almejou prestigiar o caráter contratual, 

disciplinando no artigo 3º que o consórcio público será constituído por contrato. 

Ainda sobre a personalidade jurídica, a Lei nº 11.107/05, no artigo 6º, autoriza que o 

consórcio enseje a criação de uma associação pública, em regime típico de direito público 

(inciso I), ou uma pessoa jurídica de direito privado (inciso II). Curiosamente a lei não 

especifica qual é a sua natureza jurídica, o que pode dar a entender que os entes consorciados 

possam constituir empresa pública ou sociedade de economia mista; entretanto, o artigo 15 da 

Lei nº 11.107/05 dispõe que à organização e funcionamento dos consórcios aplicam-se 

subsidiariamente os regramentos relativos à associação civil, previstos nos artigos 53 a 61 do 

Código Civil, sugerindo, por outro lado, que a pessoa jurídica de direito privado deva 

constituir-se como uma associação civil. Em relação ao consórcio público constituído em 

regime de direito privado, que não é objeto de maiores preocupações no presente estudo, 

deve-se destacar que sua criação deverá ser motivada exclusivamente quando se tratar de um 

consórcio para prestação dos serviços (cf. Seção 4.6.1.3); em outras palavras, os entes 

federativos se associariam para prestar serviço público em conjunto, criando pessoa jurídica 

de direito privado para a implementação da prestação. 
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Outro diferencial é o elevado grau de burocracia para a instituição dos consórcios 

públicos. Sinteticamente, a constituição de um consórcio público enseja o seguinte rito: 

a) subscrição de protocolo de intenções (art. 3º); 
b) publicação do protocolo de intenções na imprensa oficial (art. 4º, § 5º); 
c) lei promulgada por cada um dos partícipes, ratificando, total ou 
parcialmente, o protocolo de intenções (art. 5º) ou disciplinando a matéria 
(art. 5º, § 4º); 
d) celebração de contrato (art. 3º); 
e) atendimento das disposições da legislação civil, quando se tratar de 
consórcio com personalidade de direito privado (art. 6º, II). (DI PIETRO, 
2005, p. 7) 

Por conseguinte, o consórcio público é um modelo que envolve um leque de 

instrumentos jurídicos necessários para sua celebração e seu desenvolvimento, a saber: 

a) o protocolo de intenções, documento preliminar que deverá conter todas as cláusulas, 

básicas e especiais, para a constituição do consórcio público, nos termos do artigo 4º da Lei 

nº 11.107/05, e que, após ratificação legislativa, converte-se no contrato do consórcio; 

b) leis ordinárias ratificadoras, tantas quantas forem os partícipes, que confirmarão a 

subscrição feita ao protocolo de intenções pelos representantes dos Poderes Executivos, 

salvo quando a autorização legislativa for prévia, à luz do artigo 5º, § 4º, da Lei nº 11.107/

05; 

c) contrato de consórcio, que, na prática, não deve ser mais um instrumento em sentido 

material, pois se configura como a conversão do conteúdo do protocolo de intenções após a 

vigência de todas as leis ratificadoras, como consta no artigo 5º, caput, da Lei nº 11.107/

05, mas formalmente pode ser entendido como mais um elemento; 

d) estatuto do consórcio, documento aprovado pela assembleia consorciada que 

disciplinará a organização e funcionamento do consórcio público, uma vez constituído, nos 

termos preceituados pelo artigo 7º da Lei nº 11.107/05; 

e) contrato de rateio, instrumento específico de transferência de recursos financeiros entre 

ente federativo consorciado e o próprio consórcio público, deverá ser anualmente 

elaborado, disciplinando sobre os prazos e valores dos repasses, vinculado à previsão nos 

orçamentos de cada um dos entes federativos, conforme artigo 8º, caput e § 1º, da Lei nº 

11.107/05; e 

f) contrato de programa, instrumento pactuado acidental, necessário quando houver a 

prestação de serviços públicos pelo consórcio público ou atividades a ela relacionadas — 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens — no âmbito das 

atividades envolvidas no consórcio público, disciplinado no artigo 13 da Lei nº 11.107/05. 
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Além dos tipos acima descritos, outros ainda são mencionados pela Lei nº 11.107/05, 

como convênios, celebrados pela União diretamente com os consórcios públicos, para 

viabilizar a descentralização e prestação de políticas públicas (artigo 14), e contrato de gestão 

com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) e termo de parceria com 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 9.790, de 23 de março de 1999), 

também a serem celebrados pelo consórcio público (artigo 4º, inciso X). 

Destacam-se, a seguir, outros pontos específicos dessa modalidade. 

4.6.1.1 Experiências anteriores no ordenamento jurídico brasileiro 

Como dito, a principal novidade introduzida pela disciplina da gestão associada na Lei 

nº 11.107/05 foi a respeito do consórcio público, não só pela atribuição de personalidade 

jurídica quanto pela possibilidade de celebração entre entes federativos de níveis distintos. 

Aparentemente foram duas características que surpreenderam alguns estudiosos do Direito 

Administrativo, que se valiam de conceito clássico que distinguia os consórcios dos 

convênios administrativos, ambos em sentido lato, apenas pela horizontalidade ou 

verticalidade dos entes federativos partícipes, sem atribuição de uma personalidade jurídica 

(ARAÚJO; MAGALHÃES, 2008, p. 131; BORGES, 2005, p. 230; DI PIETRO, 2005, p. 1). 

No entanto, deve-se restringir tal afirmação somente para a atual ordem constitucional. 

Isso porque, em outras oportunidades no passado, foi ventilada a possibilidade de criação de 

ente plurifederativo, especialmente para a união intermunicipal. O caso mais citado da 

questão foi apresentado na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, cujo artigo 29, 

caput e parágrafo único, disciplinava: 

Art. 29 - Os Municípios da mesma região podem agrupar-se para a 
instalação, exploração e administração de serviços públicos comuns. O 
agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade jurídica 
limitada a seus fins. 
Parágrafo único - Caberá aos Estados regular as condições em que tais 
agrupamentos poderão constituir-se, bem como a forma, de sua 
administração. (BRASIL, 1937, online) 

Essa primeira inovação jurídica, tinha algumas características peculiares, a saber: a 

vinculação a uma mesma região, a alusão a serviços públicos comuns, a personalidade 

jurídica, e a necessidade de disciplina estadual para uniformizar a constituição desses 

agrupamentos. Por todas essas características, pode-se inferir que o artigo 29 da Constituição 

de 1937 trouxe, na verdade, uma primeira disciplina histórica acerca do que se conhece hoje 

por regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Em geral, cita-se apenas 

esse dispositivo da Constituição de 1937 como antecessor dos consórcios públicos. 
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Nada obstante, uma pesquisa nos arquivos digitais da legislação do Estado do Ceará 

revelou a existência de um instituto ainda mais próximo dos atuais consórcios públicos. Sob a 

vigência da Constituição do Brasil de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 1, de 17 de outubro de 1969, foi promulgada a Lei Estadual nº 9.457, de 4 de junho de 

1971, que dispunha sobre a organização dos municípios cearenses. Nos termos do artigo 10 da 

lei estadual: 

Art. 10 - É permitido, para solução global de problemas de uma região, o 
agrupamento de Municípios interessados que, reunidos em consórcio, criarão 
entidade intermunicipal incumbida de prestação de serviço ou delas poderão 
vir a participar, desde que as respectivas áreas não estejam abrangidas por 
Região Metropolitana, instituída pela União. 
Parágrafo único - Para a finalidade prevista neste artigo, e se fôr o caso, a 
Câmara Municipal de cada um dos Municípios agrupados autorizará o 
consórcio e a constituição de entidade intermunicipal sob a forma de 
autarquia, sociedade de economia mista, emprêsa pública ou comissão 
diretora, esta despersonalizada juridicamente. (CEARÁ, 1971, online) 

Essa legislação destaca claramente a criação de entidade intermunicipal, com 

incumbência, em especial, para a prestação de serviço comum, bem como já previa a 

autorização de cada um dos legislativos municipais para a constituição do consórcio, e ainda 

definia formas personalizadas. 

Numa busca de legislações estaduais de períodos anteriores à Constituição de 1988 na 

rede mundial de computadores, verifica-se a partir de leis orgânicas de alguns municípios do 

Estado do Espírito Santo, datadas de 1990 (ALFREDO CHAVES, 1990; SÃO MATEUS, 

1990), a reprodução mais ou menos similar à citada acima, o que confere forte indício de que 

o Estado capixaba também adotava redação semelhante. Há referências da influência desse 

dispositivo na elaboração da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1975, cujo artigo 

162, § 3º, previa, “para solução de problemas de uma região, o agrupamento de Municípios 

interessados, de modo a criar entidade intermunicipal, regida por acordo administrativo” 

(HORTA, 1982, p. 118). Aliás, é possível observar que esse dispositivo já constava na 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 14 de maio de 1967, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 1, de 16 de fevereiro de 1970, cujo artigo 115, §§ 3º e 4º, dispunha: 

Art. 115 [...] 
§ 3.º — É facultado, para solução global de problemas de uma região, o 
agrupamento de Municípios interessados que, reunidos em consórcio, criarão 
entidade intermunicipal, incumbida da prestação de serviço público, em 
nome e por conta das municipalidades participantes do acordo 
administrativo. 
§ 4.º — Para as finalidades do parágrafo anterior, a Câmara Municipal de 
cada um dos Municípios agrupados autorizará o consórcio e a constituição 
da entidade intermunicipal sob a forma de autarquia, empresa pública ou 
comissão diretora despersonalizada. (RIO DE JANEIRO, 1970, p. 66) 
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Considerando que a aprovação dessa Emenda Constitucional deu-se em simetria à 

promulgação da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, à Constituição da 

República de 1967, inclusive de técnica legislativa (mediante alteração integral do texto 

constitucional), pode-se presumir que esses dispositivos citados constam na redação original 

da Constituição Estadual de 1967. Nesse sentido, permite inferir com grande probabilidade 

que a redação da lei cearense tenha se inspirado no modelo fluminense. 

Por outro lado, a legislação paulista da mesma época, Lei Complementar nº 9, de 31 

de dezembro de 1969, preconizava no artigo 70 a distinção clássica dos consórcios como 

acordos entre municípios, em contraposição aos convênios como acordos entre municípios e 

Estado ou União, prevendo no parágrafo único que os consórcios deveriam ter um conselho 

consultivo, composto pelos representantes dos municípios, uma autoridade executora e um 

conselho fiscal (SÃO PAULO, 1969, online). O que explica, em certa medida, a herança 

doutrinária fundada nessa distinção. Essa legislação serviu de influência para outras 

normatizações, como foi o caso da Lei Promulgada nº 1.084, de 17 de setembro de 1970, do 

Estado de Santa Catarina, de forma mais ou menos idêntica no artigo 109 (SANTA 

CATARINA, 1970, online). 

A Lei Complementar nº 1, de 17 de dezembro de 1975, do Estado do Rio de Janeiro, 

que também tratava da organização dos municípios, estabelecia no artigo 37 que os 

municípios poderiam “celebrar convênios ou consorciar-se para a realização de serviços e 

obras de interesse comum, ou para a solução global dos problemas de uma região, podendo o 

Estado participar do consórcio ou convênio” (RIO DE JANEIRO, 1975, online). O parágrafo 

único do mesmo dispositivo legal disciplinava a respeito dos consórcios, dispondo que, 

independentemente da sua forma jurídica, deveria ter um Conselho Deliberativo, no qual 

estariam representados todos os municípios, e que tanto os municípios quanto o Estado, caso 

participasse dos consórcios, deveriam contribuir com participação financeira “para a 

constituição e o funcionamento do consórcio” (RIO DE JANEIRO, 1975, online). Assim, até 

mesmo a característica de consórcios serem entre entes de mesmo nível federativo também já 

havia sido afastado naquele período. 

O que merece ser destacado nos casos mencionados é que, curiosamente, tanto na 

Constituição de 1937, quanto nas manifestações estaduais sob a égide da Constituição de 

1967 alterada pela Emenda Constitucional de 1969, o Brasil passava por períodos 

extremamente autoritários e de forte concentração de competências na União, tanto que o 

federalismo apresentava-se descaracterizado nesses períodos. 
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4.6.1.2 A questão da personalidade jurídica plurifederativa 

Voltando-se para a Lei nº 11.107/05, a previsão da personalidade jurídica enfrenta 

algumas dificuldades operacionais, especialmente quando se tratar da associação pública, 

consórcio público sob regime de direito público. Nos termos do artigo 6º, inciso I, da lei, a 

associação pública adquire personalidade jurídica a partir da vigência das leis de ratificação 

do protocolo de intenções, documento subscrito pelos representantes do Poder Executivo e 

publicado na imprensa oficial, segundo os artigos 3º e 4º, § 5º, da lei. E, nos termos do artigo 

6º, § 1º, da Lei nº 11.107/05, a associação pública passa a integrar a administração indireta de 

todos os entes federativos consorciados. 

Alguns problemas foram levantados, e são de inteira procedência, a saber: em que 

momento pode ser considerado constituído um consórcio público, como funciona a retirada do 

ente consorciado, e como funciona a expulsão (DI PIETRO, 2005, p. 8-10). Quanto ao 

primeiro tópico, este se desdobra em outras três questões: uma, a ocorrência de ratificação 

parcial pelo legislativo; outra, a ocorrência de ratificação posterior; e uma terceira, relativa à 

quantidade de ratificações legislativas para a institucionalização do consórcio público. 

Na prática, a constituição de um consórcio interfederativo, tendo em vista a 

complexidade na sua institucionalização, já deve decorrer de um processo longo de discussão 

para um consenso prévio, envolvendo não somente os representantes do Poder Executivo, mas 

inclusive o próprio Poder Legislativo, na fase preliminar de tratativas iniciais (MEDAUAR; 

OLIVEIRA, 2006, p. 47). Nada obstante, os questionamentos levantados em tese servem para 

verificar a coerência da legislação com o sistema vigente ou a interpretação mais adequada 

para a compreensão dos consórcios. 

Assim, premissas importantes merecem ser repisadas. O consórcio público, sendo uma 

entidade associativa, somente deve ser considerada validamente existente se houver pelo 

menos dois associados (DI PIETRO, 2005, p. 9), e a saída de um deles, aparentemente, 

acarreta a extinção do consórcio (SOUZA, 2009, p. 472). Aliás, a própria Lei nº 11.107/05 é 

expressa no artigo 3º ao afirmar que o consórcio público se constitui por contrato, que seria, 

de acordo com o artigo 2º, inciso VII, Decreto nº 6.017/07, a conversão automática do próprio 

protocolo de intenções uma vez aprovada a lei de ratificação. 

É necessário, portanto, separar dois momentos lógicos e identificar que efeitos 

jurídicos decorrem de cada uma delas. O primeiro se dá com a promulgação da lei de 

ratificação do protocolo de intenções, e o segundo ocorre com a celebração do contrato de 

consórcio. O efeito jurídico decorrente do primeiro momento é, nos termos da lei, a aquisição 
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de personalidade jurídica ao consórcio público (artigo 6º, inciso I) e a celebração do contrato 

de consórcio, que seria a conversão do próprio protocolo de intenções ratificado (artigo 5º); 

do segundo, a constituição do consórcio público (artigo 3º). No entanto, há um conflito de 

regras, já que não se pode pretender celebrado um contrato de consórcio com a aprovação de 

apenas uma lei de ratificação. 

A solução mais inteligível para o problema é sustentar que o artigo 6º, inciso I, da Lei 

nº 11.107/05, ao mencionar a “vigência das leis de ratificação”, pretendeu mencioná-las no 

plural. Assim, a personalidade jurídica do consórcio não seria adquirida com a simples 

ratificação em lei por um ou alguns dos entes consorciados — e daí, nessa lógica, ter-se-iam 

várias personalidades jurídicas distintas —, mas somente quando vigentes todas as leis 

ratificadoras do consórcio (HARGER, 2007, p. 161), ou parte delas, nos termos em que 

dispuser o próprio protocolo de intenções. A lei ratificadora, assim, presta-se para confirmar a 

subscrição do protocolo de intenções com força de contrato, e o consórcio público é instituído 

de forma semelhante a um ato administrativo complexo (HARGER, 2007, p. 161). Essa 

interpretação é coerente inclusive com o disposto no artigo 5º, § 4º, da lei, pelo qual fica 

dispensada a ratificação se, antes da subscrição do próprio protocolo de intenções, o 

Legislativo já disciplinar em lei a participação do ente federativo no consórcio. 

Contudo, posta a solução do problema nesses termos, verifica-se que a ratificação 

legislativa deixa de se assemelhar à criação de entidades autárquicas mediante simples lei 

específica prevista na primeira parte do artigo 37, inciso XIX, da Constituição de 1988 (DI 

PIETRO, 2005, p. 9), aproximando-se mais da autorização para instituição de empresa 

pública, sociedade de economia mista e de fundação, como disciplinado na segunda parte do 

mesmo dispositivo constitucional. Nada obstante, a relativização da regra constitucional 

aparentemente justifica-se como uma interpretação aplicada ao contexto normativo do próprio 

instituto dos consórcios públicos, que é iniludivelmente condicionado ao caráter contratual e 

plural de sua existência. Pode-se dizer, portanto, que a criação de um consórcio público, com 

personalidade jurídica plurifederativa, é feita a partir de leis específicas que, em conjunto, 

estabelecem a constituição do instituto. 

Assim, diante de uma disciplina legislativa anterior à celebração do protocolo de 

intenções (artigo 5º, § 4º, da Lei nº 11.107/05), deve-se exigir que a lei seja suficientemente 

minudente acerca da participação do ente federativo no consórcio público, de modo a não 

configurar uma carta branca à disciplina do Poder Executivo (HARGER, 2007, p. 157), sob 

risco de afronta à separação de poderes. Ademais, o protocolo de intenções equipara-se ao 

decreto regulamentador de uma autarquia (HARGER, 2007, p. 161), sendo que, 
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diferentemente do que ocorre com as leis de ratificação, que são autônomas e 

individualizadas, ele se constitui num instrumento pactuado. A constituição do consórcio 

público não deixa de ocorrer mediante lei (em sentido lato), prestigiando o Estado de Direito. 

A partir desse desenvolvimento, pode-se arriscar responder aos questionamentos antes 

levantados, decorrentes da personalidade jurídica plurifederativa. 

Quanto aos problemas relacionados à constituição, independentemente do momento 

legislativo de ratificação do protocolo de intenções individualmente considerado, o marco 

temporal da constituição do consórcio público dá-se com a celebração do contrato associativo 

— vale repisar, com a aprovação da última lei ratificadora do protocolo de intenções, 

convertendo a subscrição do protocolo numa assinatura contratual. Já no que diz respeito à 

quantidade de leis ratificadoras necessárias para a constituição do consórcio público, entende-

se que ela pode ser definida pelo próprio protocolo de intenções, disciplinando que o 

consórcio público poderá ser celebrado por apenas parte dos entes subscritores do protocolo 

de intenções (artigo 5º, § 1º, da Lei nº 11.107/05). No concernente à ratificação com reservas 

do protocolo de intenções por um Legislativo, de acordo com o artigo 5º, § 2º, da Lei nº 

11.107/05, ela dependerá de aceitação dos demais entes federativos. A rigor, deve o protocolo 

de intenções conter previsões acerca da possibilidade de reservas na lei de ratificação e buscar 

antecipar as consequências desse ato. Poderá acarretar consequências diferentes, afora a 

exclusão do ente federativo, que podem variar, a depender da quantidade de obrigações 

assumidas, desde implicações financeiras até a perda parcial de poder de voto. 

Criado por lei, a alteração ou extinção das associações públicas somente deve ser feita 

através de lei igualmente ratificadora. Nos termos do artigo 12 da Lei nº 11.107/05, a 

alteração ou extinção do contrato de consórcio somente será efetivada através de instrumento 

aprovado pela assembleia geral e promulgada lei de ratificação por todos os entes 

consorciados. A Lei nº 11.107/05 parece ter conferido maior rigor para a desconstituição da 

associação pública, exigindo-se não apenas a aprovação da rescisão do contrato social, mas 

prévia ratificação legislativa dessa decisão; no entanto, a extinção do consórcio público 

poderá ficar, pela mesma lógica de sua criação, a depender da última ratificação. Embora os 

entes federativos devam permanecer no funcionamento do consórcio público enquanto não 

ratificada a extinção (HARGER, 2007, p. 162), na prática deverá ocorrer o esvaziamento da 

entidade associativa. 

Em relação à exclusão do consorciado, prevista no artigo 8º, § 5º, da Lei nº 11.107/05, 

quando o ente consorciado não consignar em seu orçamento as dotações suficientes para 

atender ao contrato de rateio, esse ato, nos termos dos artigos 26 e seguintes do Decreto nº 
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6.017/07, somente se opera havendo justa causa, garantindo ao ente federativo o contraditório 

e a ampla defesa, e após prévia cominação de suspensão, destacando-se, portanto, a 

excepcionalidade da medida. Deverá o protocolo de intenções definir os procedimentos para 

exclusão de associado (HARGER, 2007, p. 166). Pelo sentido do texto legal, uma vez 

aprovadas as leis de ratificação do protocolo de intenções, a associação pública ganharia uma 

autonomia própria e a assembleia de representantes poderia excluir um dos associados. 

Embora seja razoável entender que um consórcio possa retirar um associado por justa causa, a 

exigência de lei, a despeito do silêncio legislativo, deve ser mantida, de modo tal que a 

decisão da assembleia pela exclusão de ente federativo deve ser ratificada por lei de todos os 

entes. Deve-se reconhecer à exclusão de consorciado o mesmo regime da alteração de 

consórcio, e a exclusão não pode importar em revogação da lei ratificadora no âmbito do ente 

federado, mas simplesmente, ao expulsá-lo do contrato social, suprimir a eficácia da lei.  

Já no que diz respeito à retirada ou recesso de consorciado, trata-se também de um 

direito conferido aos associados, decorrente da própria autonomia federativa. Nos termos do 

artigo 24 do Decreto nº 6.017/07, nenhum ente federativo pode ser compelido a formar 

consórcio ou permanecer consorciado. O artigo 11, caput, da Lei nº 11.107/05 sinaliza, na 

parte final, a necessidade de lei, mantendo, assim, a coerência do regime jurídico 

administrativo. Nada obstante, deve o protocolo de intenções trazer algumas regras especiais a 

respeito da retirada por consorciado (HARGER, 2007, p. 164), sem que, com isso, sejam 

criados óbices intransponíveis ao exercício da autonomia federativa. Por exemplo, a saída de 

determinado ente federativo pode esvaziar consideravelmente as vantagens (ganho de escala, 

planejamento regional) advindas do modelo, razão pela qual poderá o consórcio, a partir do 

ato formal de retirada de um de seus entes, deliberar sobre a extinção do consórcio, hipótese 

em que o ato formal de retirada será substituído pelo ato de desconstituição do consórcio. 

4.6.1.3 Espécies de consórcios públicos 

A alusão a espécies de consórcios públicos, embora não haja menção a espécies na 

legislação, busca trazer a discussão de algumas classificações dos consórcios públicos a partir 

das formas de associação e das funções que a pessoa jurídica pode assumir. 

Com efeito, em relação às funções, parte-se da definição de gestão associada trazida 

pelo Decreto nº 6.017/07, no artigo 2º, inciso IX, que enumera as atividades de planejamento, 

regulação ou fiscalização, e prestação de serviços públicos. Destarte, o consórcio público 

poderá ser instituído para realizar algumas finalidades distintas, a saber: 
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a) consórcio de organização: o consórcio constituído para exercer essa função, sendo o 

formato mais amplo de gestão associada, busca integrar os diversos entes federativos para 

traçar de forma conjunta as principais diretrizes do serviço público; nesse caso, são 

conferidas à decisão colegiada interfederativa algumas matérias relevantes, como a 

definição regionalizada dos órgãos responsáveis pela realização das atividades do serviço 

público consorciado, a instituição do planejamento em âmbito regional, e a consideração 

das condições de viabilidade técnica e de sustentabilidade econômico-financeira do serviço 

tendo em vista toda a região (ganhos de escala); diante da amplitude das atribuições, 

poderá ser conferida a esse tipo de consórcio apenas parte das atividades de organização, 

configurando uma gestão associada parcial; representando todos os entes federativos 

envolvidos, decorre dessa espécie a possibilidade de unificação das demais atividades 

(planejamento, prestação e regulação) para toda a região associada, e a atribuição de 

competência ao consórcio público para a celebração dos contratos e convênios necessários 

para a gestão plena do serviço público; 

b) consórcio de planejamento: nesse consórcio, atribui-se para decisão comum dos entes a 

elaboração de planos, que levem em consideração metas de universalização e de qualidade 

do serviço público no âmbito regional; pode-se ainda atribuir ao consórcio uma 

competência ainda mais específica, para cuidar do planejamento de determinada região de 

importância comum dos entes consorciados; 

c) consórcio de prestação: a associação criada fica responsável por prestar diretamente o 

serviço; a depender das competências atribuídas, poderá ser autorizada ao consórcio a 

prestação indireta, seja mediante contrato de concessão ou termo de permissão, seja através 

de contratos de programa com autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia 

mista dos entes federados participantes do consórcio; 

Alguns comentários merecem ser feitos em relação ao consórcio de prestação de 

serviço público. O consórcio de prestação seria o único caso em que seria tolerável a criação 

de um consórcio público com natureza de pessoa jurídica de direito privado (sem fins 

econômicos), na dicção do artigo 6º, § 2º, da Lei nº 11.107/05. Mesmo quando elaborado 

pelos próprios entes federativos, configurando-se uma associação pública, análoga à 

autarquia, com competências definidas em lei, ou uma pessoa jurídica de direito privado, com 

competências disciplinadas em contrato social, entende-se ser necessário que o consórcio de 

prestação de serviços celebre tantos contratos de programa quantos forem os entes federativos 

responsáveis pela gestão dos serviços. Essa é a melhor interpretação que se extrai do artigo 13 

da Lei nº 11.107/05, pois é mediante o contrato de programa que se estabelece a relação 
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jurídica específica entre prestador (consórcio) e titular do serviço, definindo-se área de 

atuação, forma de prestação dos serviços, as tarifas e o cálculo dos reajustes e revisões etc.  

Por se tratar de uma entidade que, ainda que venha a integrar a administração indireta 

do titular do serviço, também é composta por outros entes federados, a formalização da 

prestação do serviço através de contrato é medida de segurança jurídica para todos os 

envolvidos, garantindo-se uma proporcionalidade tanto na dimensão da prestação quanto no 

aspecto econômico-financeiro (mesmo que seja autorizada a realização de subsídios entre 

localidades), de acordo com as características de cada um dos entes federados. Nos termos do 

artigo 13, § 4º, da Lei nº 11.107/05, o contrato de programa celebrado terá vigência definida 

nos seus próprios termos, ainda que o consórcio venha a ser extinto — leia-se, ainda que o 

ente federativo deixe de fazer parte do consórcio, já que a extinção do consórcio prestador de 

serviços ensejaria o encerramento do contrato. 

A prestação do serviço delegada a um determinado consórcio não deve 

necessariamente abranger todas as etapas do serviço; pode-se conferir ao consórcio apenas 

uma das etapas, aquela que se mostrar técnica e economicamente mais viável para um âmbito 

regional (nesse sentido, a tendência à celebração de consórcios apenas para a disposição final 

de resíduos sólidos). Uma última nota específica é que a Lei nº 11.107/05 vedou 

expressamente que o consórcio público destinado à prestação dos serviços receba outras 

competências de gestão dos serviços públicos (planejamento, regulação e fiscalização), 

segundo o artigo 13, § 3º. 

d) consórcio de regulação e fiscalização: nesse tipo de consórcio, é criada uma entidade 

para promover especificamente a regulação econômica e técnica — em sentido estrito, o 

incentivo à competição (ainda que ficta) — e a fiscalização da qualidade do serviço de 

todos os prestadores envolvidos na região; em regra, essas duas atividades são atribuídas a 

uma mesma entidade, conquanto se possa conferir apenas parte da atividade de 

fiscalização; há certamente algumas vantagens na instituição dessa entidade reguladora em 

caráter regional, dadas as características necessárias para o bom exercício dessa atividade 

(quadro de pessoal altamente qualificado, por conseguinte demandando elevados salários e, 

em contrapartida, um número reduzido de pessoal); 

e) consórcio de apoio: trata-se de uma modalidade em certa medida residual, pois abrange 

a realização de atividades complementares do serviço público, sendo discutível se de fato 

pode ser considerado um consórcio destinado à gestão associada de serviço público; 

fundamentando-se nos objetivos traçados no artigo 3º, inciso II e seguintes, do Decreto nº 

6.017/07, é um consórcio que tem o nítido propósito de gerar ganhos de escala para 
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serviços e aquisições destinadas ao serviço público; assim, pode ser atribuída a esse 

consórcio a competência para realizar licitações para prestação de serviços, notadamente 

aqueles que se qualifiquem como serviços técnicos profissionais especializados (artigo 13 

da Lei nº 8.666/93), em escala regional, ou para a aquisição de materiais em volume maior, 

com economia no preço em razão da quantidade, ou ainda para a aquisição de 

equipamentos de elevado custo para serem compartilhados entre os entes consorciados; em 

vez de lhe ser atribuída a competência para realizar licitações, o consórcio de apoio 

também pode ser constituído pela cessão de equipamentos e pessoal entre os entes 

federativos, visando a formação de equipes técnicas para a realização direta de serviços 

específicos (por exemplo, produção de estudos, prestação de assistência técnica). 

Já quanto às formas de associação, a distinção é dual, baseada na qualidade dos entes 

participantes do consórcio (MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 66; MELO, 2012, p. 705). 

Essa classificação, portanto, destaca a novidade que foi introduzida na disciplina dos 

consórcios públicos: 

a) consórcios horizontais: são aqueles cujos integrantes possuem uma mesma natureza 

federativa, ou seja, são os consórcios celebrados entre municípios e os consórcios 

celebrados entre estados, exclusivamente; nesses casos, a associação se presta à união de 

esforços para a realização de interesses comuns ou recíprocos, não havendo, a princípio, 

disputa quanto à competência relativa aos serviços públicos consorciados; a participação 

dos associados é homogênea e a distribuição dos direitos de voto é mais proporcional; 

b) consórcios verticais: são aqueles em que, embora possam estar associados mais de um 

ente de mesma natureza federativa, integram o consórcio entes de natureza federativa 

distinta, ou seja, consórcios intermunicipais integrados por um ou mais estados (e, 

eventualmente, pela União) e consórcios interestaduais integrados pela União; nesses 

casos, a participação de ente de hierarquia superior possui distintas vantagens, podendo 

prestar auxílio técnico ou financeiro, ou contribuir para as atividades de planejamento 

regional em sintonia com macroplanejamentos, ou ainda como forma de, através da 

integração entre os entes federados, dirimir problemas de competência com enfoque na 

gestão do serviço público; por conta disso, a participação dos associados tende a ser 

heterogênea, e o ente federativo maior também tem prevalência na distribuição de votos. 

Analisadas as principais características dos consórcios públicos, faz-se um exame do 

outro modelo de gestão associada: os convênios de cooperação. 



136 
 
4.6.2 Convênios de cooperação 

Em relação ao convênio de cooperação, que é o outro modelo de gestão associada de 

serviço público, a Lei nº 11.107/05, seguindo o padrão anteriormente adotado para os 

convênios em geral no artigo 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas 

para licitações e contratos administrativos, foi extremamente lacônica (HARGER, 2007, p. 

181). Mencionando os convênios de cooperação em poucas oportunidades, em sua maioria ao 

lado dos consórcios públicos, não traz nenhum regramento específico da matéria. No mesmo 

espírito também disciplina o Decreto nº 6.017/07. 

O convênio de cooperação distingue-se umbilicalmente dos consórcios públicos pela 

condição orgânica de não constituir uma entidade, com personalidade jurídica própria. 

Consequentemente, uma das características dos convênios de cooperação é que eles são de 

institucionalização mais simples, demandando, além de lei autorizativa, a celebração do 

próprio convênio entre os entes. Em contrapartida, por serem de simples constituição, também 

se mostram mais efêmeros e voláteis, tendo em vista os baixos custos de conformidade 

necessários para sua celebração. Os entes conveniados mantêm-se responsáveis diretos pela 

realização do serviço público, e o convênio de cooperação determina as atividades de 

atribuição própria de cada ente ou compartilhada entre si. 

Antes da constitucionalização da gestão associada, os assim denominados convênios 

de cooperação eram utilizados pela Administração Pública para estabelecer relações entre 

entes federados, ou entre órgãos e entidades, até mesmo internos à Administração Pública de 

um mesmo ente federativo, de toda sorte de objetivos (do simples intercâmbio de informações 

à formulação de equipes conjuntas de trabalho técnico), desde que caracterizada a cooperação 

propriamente dita. Uma característica acidental recorrente nesses convênios de cooperação 

celebrados anteriormente à nova redação do artigo 241 da Constituição era a ausência de 

repasse de recursos de um ente para o outro, assumindo cada uma das partes os custos 

necessários (de pessoal e de contratações) para a realização da cooperação, embora possível a 

celebração de convênios de cooperação financeira, cujo principal objeto era a transferência de 

recursos para a realização de fins comuns. 

Também dignos de menção os chamados convênios de delegação, previstos no artigo 

3º da Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, especificamente para a administração de rodovias e 

portos federais. Esses convênios configuram-se como uma modalidade anterior de gestão 

associada de serviços públicos: os parágrafos do artigo 3º estabelecem a possibilidade de 
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cobrança de pedágio ou tarifa portuária, que deverá ser revertida para, além do custeio da 

atividade, a conservação, ampliação e melhoria das infraestruturas. 

Com a constitucionalização da gestão associada pela Emenda Constitucional nº 19/98, 

tendo como uma das modalidades o convênio de cooperação, deve-se entender que a 

Constituição, ao institucionalizar o convênio de cooperação, vinculando-o especificamente à 

gestão associada de serviços públicos e à transferência de responsabilidades para a 

continuidade dos serviços, conferiu uma especialização jurídico-conceitual do instituto. Não 

parece acertado o entendimento de que a alusão aos convênios de cooperação se daria sem 

uma diferenciação conceitual, mas somente uma especificação da finalidade da cooperação, 

tanto por não se tratar de uma interpretação sistêmica do texto constitucional quanto por 

implicar redução, ainda que de pequena monta, da força normativa da Constituição, 

conferindo uma espécie de capitis diminutio aos convênios de cooperação em comparação 

com os consórcios. Assim, sustenta-se que convênio de cooperação, em sentido técnico-

jurídico, passa a se referir apenas ao destinado à gestão associada de serviços públicos. Como 

consequência, o denominado convênio de delegação deve passar por uma interpretação 

constitucional, de forma a ser aplicado como convênio de cooperação. 

Tanto faz sentido a tese exposta, que os convênios de cooperação distinguem-se 

vigorosamente do regime geral dos convênios, ou, para não se criar problemas desnecessários 

de definição e classificação, configuram-se como uma espécie muito particular de convênios 

(BORGES, 2006, p. 5). Pelo menos é o que se deduz da interpretação da Lei nº 11.107/05, 

tanto porque a lei explicitamente fala em convênios e em convênios de cooperação como 

coisas distintas (cf. artigos 2º, § 1º, inciso I, e 14 com artigo 13, §§ 4º a 6º), quanto porque a 

legislação não afasta a necessidade de celebração de contrato de programa, especialmente 

quando a gestão associada seja para a prestação dos serviços. Significa dizer que o convênio 

de cooperação não é instrumento adequado para repasse de recursos ou definição de regras 

mais específicas de execução de atividades. 

Em razão disso, defende-se que os convênios de cooperação são os instrumentos 

iniciais da gestão associada de serviços públicos, vale dizer, eles se prestam para estabelecer 

aquele vínculo, previsto constitucionalmente, entre os entes federativos que autoriza a 

associação para gestão associada, e definir o papel de atuação de cada um dos participantes do 

convênio. Qualificam-se os convênios de cooperação por instituírem a gestão associada 

mediante acordos de vontade, diversamente dos consórcios públicos, nos quais, por 

procederem à criação de um ente autárquico (pelo menos quando escolhida a modalidade de 

regime de direito público), a gestão associada é instituída por lei. 
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A despeito do caráter lacunoso da Lei nº 11.107/05, os convênios de cooperação 

deverão respeitar algumas exigências, sob pena de configurar ato de improbidade, nos termos 

do artigo 10, inciso XIV, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, acrescentado pela Lei nº 

11.107/05 (MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006, p. 109). A principal deriva do próprio texto 

constitucional: a celebração dos convênios de cooperação depende de lei autorizadora dos 

entes federativos envolvidos. Caso fosse aplicada, por analogia, o regime jurídico da Lei nº 

11.107/05 a respeito dos consórcios públicos para o âmbito dos convênios de cooperação, a 

interpretação seria que os convênios de cooperação poderiam ser previamente subscritos pelos 

Poderes Executivos dos entes federativos envolvidos, e seriam posteriormente submetidos aos 

Legislativos para ratificação. Contudo, o procedimento adotado para os consórcios públicos 

justifica-se na medida em que, ao final, ocorre a criação de uma personalidade jurídica; dessa 

maneira, deve-se entender que, no caso dos convênios de cooperação, a regra geral seja a 

prévia autorização legislativa. 

Ademais, a lei autorizadora deverá conter, no que couber, as cláusulas do protocolo de 

intenções previstas no artigo 4º da Lei nº 11.107/05; em especial, o disposto no inciso XI: 

Art. 4º São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que 
estabeleçam: [...]; 
XI - a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: 
a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público; 
b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão 
prestados; 
c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização 
da prestação dos serviços; 
d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a 
gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou 
entidade de um dos entes da Federação consorciados; 
e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços 
públicos, bem como para seu reajuste ou revisão; e (BRASIL, 2005, online) 

Quando necessário, deverá do convênio de cooperação decorrer um contrato de 

programa, no caso de a gestão associada envolver a prestação de serviços. Poderá derivar 

ainda um instrumento congênere, quando se tratar de gestão associada para outras atividades 

— já que não seria tecnicamente correta a celebração de um contrato (em sentido estrito) para 

a realização de atividades como planejamento e regulação dos serviços. 

Conquanto esses convênios de cooperação sejam em regra celebrados bilateralmente, 

ou seja, somente entre dois entes federativos, nada impede que possam se configurar como 

convênios multilaterais. Pelas mesmas razões, também não se afasta a possibilidade de, num 

mesmo convênio de cooperação, serem posteriormente incluídos outros partícipes, desde que 
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não vedada tal possibilidade nos termos do próprio convênio ou da legislação autorizadora e 

que haja celebração de aditivo ao convênio assinado por todos os convenentes. 

Os convênios de cooperação deveriam ser celebrados, a princípio, entre os próprios 

representantes dos respectivos poderes executivos dos entes federativos. No entanto, tendo em 

vista a característica da simplicidade que se revestem os convênios de cooperação, admite-se 

sem maiores dificuldades a possibilidade de celebração desse instrumento de gestão associada 

por representantes de Ministérios e Secretarias, ou por autoridades máximas de autarquias e 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, desde que a disciplina legal do 

respectivo ente federativo autorize a celebração desses instrumentos. 

Nesse sentido, digna de menção a alteração introduzida pela Lei nº 12.111, de 9 de 

dezembro de 2009, na redação do artigo 20 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que 

cria a Agência Nacional de Energia Elétrica, conferindo à autarquia federal, em interpretação 

conjunta com o artigo 4º, inciso XXXIX, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, que 

regulamenta a Lei nº 9.427/96, a competência para proceder à descentralização das atividades 

complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia 

elétrica a estados e Distrito Federal, mediante instituição de gestão associada através de 

convênio de cooperação. A entidade reguladora federal estabeleceu uma série de convênios de 

cooperação com entidades reguladoras dos estados, especialmente para a fiscalização da 

qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica, cujo disciplinamento das atividades 

é feito através de um contrato de metas entre autarquias federal e estadual ou distrital, que 

estabelece regras de custos por atividades, desembolso financeiro e até mesmo a glosa de 

despesas realizadas. 

Quanto aos tipos de convênios de cooperação, de acordo com o número de entes, eles 

poderão ser (i) bilaterais, como regra geral, mas nada impede que também sejam (ii) 

plurilaterais, dispondo-se até mesmo de cláusula de lapso temporal para o ingresso de mais 

algum ente federativo interessado; de acordo com a natureza dos entes, os convênios poderão 

ser (i) horizontais, quando os convenentes forem ou integrarem a Administração Pública de 

entes federativos de mesma natureza, ou (ii) verticais, se os partícipes forem ou pertencerem à 

estrutura de entes federativos de natureza distinta; quanto à dimensão da associação, os 

convênios de cooperação poderão ser (i) plenos, quando envolverem a gestão associada de 

todas as atividades relacionadas ao serviço público, ou (ii) parciais, no caso de o convênio de 

cooperação tratar de parte do serviço público, um ou várias atividades, ou partes de 

atividades; de acordo com o tipo de participação dos associados, os convênios de cooperação 

poderão ser (i) homogêneos, quando as duas partes estão cogerindo o serviço público de 
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formas semelhantes, ou (ii) heterogêneos, sendo este caso mais frequente para os convênios 

de cooperação, casos em que um dos convenentes recebe atividades de atribuição do outro. A 

classificação de acordo com o tipo de função tem pouco destaque nessa modalidade de gestão 

associada. 

4.6.3 Análise do melhor modelo 

Da exposição acerca dos dois modelos de gestão associada de serviços públicos, os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação, surge a necessidade de se fazer um 

balanço entre eles e analisar qual dos dois se apresenta como um modelo mais adequado para 

sua finalidade. 

O caráter extremamente burocrático dos consórcios públicos, destacado pelo rito e 

pelo grande número de instrumentos necessários para sua constituição e regular 

funcionamento, por um lado, não contribui para a adoção do instituto pelos entes federativos, 

que certamente enfrentarão dificuldades para celebrar esses consórcios dentro das exigências 

legais. Há elevados custos de conformidade para a implementação desse modelo. Por outro 

lado, deve-se reconhecer que uma vez constituído, com criação de pessoa jurídica, pode-se 

transformar num instrumento mais confiável, que traduza segurança jurídica, tanto pelo valor 

agregado com o processo de constituição do consórcio público — a superação dos custos de 

conformidade para a concertação de interesses acaba configurando-se um patrimônio em 

relação ao qual os entes federativos tenderão a não abrir mão — quanto pela sensação de 

formalidade e rigor de que se reveste o instrumento, dificultando-se a desconstituição. 

Já os convênios de cooperação, por outro lado, são bem mais simples e fáceis de serem 

celebrados, pois requerem menos burocracia e não implicam a instituição de mais uma pessoa 

jurídica a integrar a estrutura das Administrações Públicas dos entes federativos. 

Características que são bastante convidativas para a realização da gestão associada, 

especialmente aquelas das quais decorra um contrato de programa entre os entes federativos 

ou entre estas e suas entidades da Administração Pública indireta para prestação dos serviços 

públicos, que vinculam as partes mesmo após o encerramento do contrato. Por outro lado, os 

convênios são culturalmente encarados no País como instrumentos instáveis e incapazes de 

gerar confiança legítima e segurança jurídica entre os partícipes (MEDAUAR; OLIVEIRA, 

2006, p. 109). 

Embora se sustente que os modelos de convênios de cooperação, pela sua flexibilidade 

e facilidade de instituição, aparentam-se como fórmulas mais práticas para a implantação da 

gestão associada, dentro do paradigma da Administração Pública sistêmica, com vistas à 
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melhoria da qualidade e universalidade dos serviços públicos de forma mais tempestiva, deve-

se admitir, na realidade, que não há um modelo que possa ser considerado melhor, pois a 

institucionalização da gestão associada vai depender sempre das variáveis contextuais 

(MARTINS; CUNHA JUNIOR, 2009, p. 248), que concernem às características estruturais 

dos serviços públicos, às necessidades dos entes federativos, às capacidades de cada um deles 

para a realização dos serviços públicos e para contribuir nos serviços públicos dos demais. 

Logo, tendo em vista um alto grau de variabilidade ambiental dos serviços públicos, bem 

como das circunstâncias políticas dos entes federativos, o modelo estrutural mais adequado 

deverá ser aquele que funcione de acordo com o contexto (MARTINS; CUNHA JUNIOR, 

2009, p. 248). O melhor desenho deve ser aquele que melhor realiza o interesse público, ou 

seja, a adequada prestação dos serviços públicos, devendo-se alinhar a estrutura com o 

interesse público para o desempenho adequado e coerente da organização (MARTINS; 

CUNHA JUNIOR, 2009, p. 254). 

Com efeito, o modelo de consórcios públicos destaca-se naqueles casos em que falece 

aos partícipes uma organização básica que tenha condições de atender a si própria e aos 

demais no todo ou em parte da gestão dos serviços públicos, mas que, pela união de esforços 

homogêneos, possa ser constituída uma entidade com capacidade econômica e técnica que se 

mostre viável. Também é recomendado quando a estrutura do serviço público exige 

autonomia, como é o caso da constituição de entidades reguladoras ou prestadoras de serviços 

públicos, e não existe entre os consorciados uma entidade apta a atender a todos os partícipes. 

Outro fator que contribui para a realização de consórcios públicos é a horizontalidade dos 

participantes (município-município, estado-estado), aliada à necessidade de tomada de 

decisões conjuntas, que facilita a união pelo equilíbrio de forças políticas. 

Já o modelo de convênio de cooperação mostra-se mais adequado quando é 

desnecessária a criação de mais uma entidade plurifederativa. Isso ocorre, por exemplo, 

quando um dos entes federativos já possui estrutura compatível para a gestão do serviço, 

delegando-se a atividade a Administração Pública indireta (autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista) daquele ente estruturado. Também pode ocorrer, 

recomendando-se a celebração do convênio de cooperação, quando a solução mais adequada 

para a gestão dos serviços possa ser feita mediante desígnios heterogêneos entre os 

convenentes, mediante delegações recíprocas ou unilaterais de atribuições. Disso decorre que 

esse instrumento deve ser mais utilizado quando há verticalidade entre os partícipes 

(município-estado, estado-União). 



142 
 

Até num mesmo serviço público, é possível que ocorra a utilização das duas 

modalidades de gestão associada, como pode ocorrer, por exemplo, no caso dos serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos, especificamente na etapa de destinação final dos 

aterros: municípios estão celebrando entre si consórcios públicos para administrarem os 

aterros sanitários em escala regional, e ao mesmo tempo firmando convênios de cooperação 

com o Estado para que este possa realizar a atividade de regulação do serviço público através 

de sua agência reguladora, ou até mesmo com município que disponha de entidade reguladora 

com condições de realizar a atividade regulatória. 

Por outro lado, merece destaque a opção legislativa adotada entre os dois modelos, ao 

dar aberta preferência à celebração de consórcios públicos e à criação de entidades 

associativas, com as quais a União fica autorizada a celebrar convênios para a 

descentralização de políticas públicas para sua prestação em escala adequada, conforme o 

disposto no artigo 14 da Lei nº 11.107/05. 

4.7 Formas não associadas de gestão compartilhada 

Por fim, discute-se se a gestão associada de serviços públicos encerraria quaisquer 

outras oportunidades de compartilhamento da gestão de serviços públicos entre dois ou mais 

entes federativos. Isso porque a Constituição da República de 1988, no artigo 241, faz uma 

relação direta entre a gestão associada e os formatos do convênio de cooperação e do 

consórcio público. Numa interpretação em sentido contrário, poder-se-ia interpretar que a 

Constituição teria vedado a realização de outras formas de compartilhamento da gestão. 

Não há dúvidas de que os consórcios e os convênios de cooperação não afastam a 

possibilidade de instituição de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões, 

nem o artigo 241 da Constituição tem o condão de promover uma revogação de outros 

dispositivos constitucionais como o artigo 25, § 3º. Por razões similares, não se deve 

confundi-los com o exercício da cooperação prevista no artigo 23, parágrafo único, da 

Constituição, ao qual falece ainda a regulamentação. Mas não é bem isso que se busca 

analisar; quer-se verificar se a institucionalização dos consórcios públicos e dos convênios de 

cooperação do artigo 241 na Constituição da República de 1988, como uma tentativa de 

regularizar uma prática já implantada no costume administrativo nacional, teria por objetivo 

fechar completamente a discricionariedade política dos entes federados para buscar outras 

formas de cooperação não explícitas no texto constitucional. 
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Apresenta-se, a seguir, dois casos em que os entes federados encontraram soluções 

diferentes dos modelos de gestão associada, para resolver problemas relacionados a serviços 

públicos, para, em seguida, serem submetidos a uma análise. 

O primeiro caso foi uma solução identificada para a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, no que diz respeito especificamente aos serviços públicos de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário. Nessa região, houve conflito político em torno da discussão acerca 

da competência e titularidade dos serviços públicos entre o Município de Rio de Janeiro e o 

Estado fluminense, que realizava a prestação dos serviços através de sua companhia estatal. 

Conflito esse que, aliás, culminou na propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.841, discutindo-se a natureza jurídica e competências das regiões metropolitanas. No 

entanto, essa ação, que foi iniciada em 1998, até o começo de 2013 não possuía perspectivas 

de uma conclusão. 

A solução desenvolvida para que se viabilizasse a realização do serviço público 

durante esse período, tendo em vista que os investimentos na região seriam pouco 

recomendáveis em virtude da insegurança institucional (SOUTO, 2008, p. 47), foi a 

concepção de um “Termo de reconhecimento recíproco de direitos e obrigações”, através do 

qual Estado fluminense e o Município carioca teriam feito uma composição de interesses a 

respeito do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, componentes dos serviços 

públicos de saneamento básico (SOUTO, 2008, p. 33). 

Esse instrumento não buscava a viabilização de uma gestão associada dos serviços 

propriamente dita. Seu conteúdo, na verdade, determinava qual ente federativo teria 

competência para realizar os serviços públicos em determinada região. Na leitura abalizada do 

instrumento, não havia qualquer alienação ou renúncia de competências ou de receitas, mas 

sim a composição de conflitos a respeito do dilema relativo à competência, proporcionando, 

assim, garantias institucionais para o retorno financeiro dos investimentos realizados, 

necessários à prestação adequada dos serviços públicos (SOUTO, 2008, p. 45). 

O segundo caso foi adotado no âmbito do Estado do Ceará, no qual foi editada lei 

estadual disciplinando a competência da entidade reguladora estadual dos serviços públicos de 

saneamento básico nos casos em que o serviço for prestado pela companhia estadual e que o 

município não tenha definido previamente a entidade responsável pela realização dessa 

atividade. A nota distintiva desse caso é que a prestação dos serviços pela companhia estadual 

era realizada mediante diversos contratos celebrados diretamente com as prefeituras 

municipais. Ou seja, não estava em discussão quem seria o responsável pela condução do 

serviço público. 
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Essa solução tinha como objetivo garantir o cumprimento das exigências previstas na 

Lei nº 11.445/07, que dispõe sobre as diretrizes nacionais do saneamento básico. A legislação 

federal exige, como condição de validade dos contratos de prestação de serviços celebrados, 

entre outros requisitos, a indicação de entidade reguladora (artigo 11, inciso III). Assim, tal 

como o outro caso, tinha por mira reduzir inseguranças jurídicas para a prestação adequada de 

serviço público. 

Mas, contrariamente à solução no Rio de Janeiro, o caso cearense optou por uma 

ferramenta unilateral e não pactuada, respeitando-se, todavia, as regras constitucionais de 

fundo mediante elaboração de lei em sentido estrito (respeito ao Estado Democrático de 

Direito), disciplinando uma atuação subsidiária do Estado quando silente o ente municipal 

(respeito à autonomia federativa). 

Analisando-se os dois casos, verificam-se três características comuns que são sensíveis 

para o que vem sendo discutido no presente trabalho. A primeira delas é que ambas tratam da 

gestão dos serviços públicos de saneamento básico (especificamente, abastecimento de água e 

esgotamento sanitário), competência que, na sua especificidade, encontra-se expressamente 

indefinida na Constituição da República de 1988, dentro do espaço de competências dividido 

entre a prestação municipal dos serviços de interesse local (artigo 30, inciso V) e a 

competência estadual naquilo que não lhe foi vedado (artigo 25, § 1º) (cf. Seção 2.5). 

Embora os instrumentos de gestão associada instituídos pela Emenda Constitucional nº 

19/98 realmente sejam mais indicados para situações em que não haja dúvidas quanto ao ente 

federativo competente para a prestação dos serviços, não se afasta a possibilidade de, através 

dessas modalidades de associação, serem dirimidas ou ao menos afastadas os debates em 

torno de quem seria o ente competente (Seção 4.2). 

A segunda característica é que ambas as soluções tem como objetivo último a 

viabilização da prestação adequada dos serviços públicos: no primeiro caso, resolvendo um 

problema de prestação do serviço; no segundo, de ausência de regulação do serviço. Portanto, 

ambas as soluções têm em mira, em última análise, o atendimento do serviço público 

adequado, ou seja, têm por finalidade o interesse público consubstanciado na realização dos 

direitos fundamentais consignados na Constituição. 

A terceira e última característica é que ambas, a despeito de se mostrarem soluções de 

cooperação interfederativa, não promovem uma gestão associada, pelo menos não em sentido 

estrito. No primeiro caso, não há maiores dúvidas, uma vez que, embora tenha havido 

composição de interesses ou vontades entre as partes, ela se consubstanciou na definição de 

áreas separadas de atuação — prestação do serviço — de cada um dos entes individualmente. 
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No segundo caso, não se pode deixar de salientar a constatação de que, sendo o 

prestador de serviços uma companhia estadual que, por sua vez, possui contratos celebrados 

com os municípios, pode-se considerar que o ambiente em que a solução se inseriu já seria de 

uma gestão associada propriamente dita, muito embora uma boa parte desses contratos tenha 

sido celebrada antes do advento da Lei nº 11.107/05, com fundamento na dispensa de 

licitação, a partir do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93, para a delegação prevista na 

Lei nº 8.987/95. Todavia, colocada a questão da gestão associada para a prestação dos 

serviços em seus devidos termos, embora a atuação da entidade reguladora fosse similar a 

uma gestão associada, ela se dá mediante um ato (lei) unilateral do Estado, cuja vontade 

somente poderia ser tida como composta com a dos municípios por presunção lógica, se se 

considerar a omissão desses entes como uma manifestação de vontade (de concordância). 

Nesse caso, portanto, há compartilhamento na gestão do serviço público, mas, pelo menos no 

que tange especificamente à solução conferida para a regulação dos serviços, através de uma 

cooperação não associativa entre Estado e municípios. 

Do exposto, conclui-se que o artigo 241 da Constituição da República de 1988, 

embora se possa entender que de fato promove uma restrição à discricionariedade política dos 

entes federativos na definição das formas de gestão associada, não se presta a suprimir 

completamente a autonomia federativa, permitindo que os entes federados solucionem seus 

conflitos através de outros mecanismos cooperativos, e até mesmo de compartilhamento da 

gestão, desde que tais mecanismos não impliquem, ressalte-se, uma associação para gestão de 

serviços públicos. Assim, a interpretação em sentido contrário somente autoriza entender que 

a Constituição delimitou modelos de atuação que importem em associação entre os entes 

federativos; assim, convênios de cooperação e consórcios públicos são as espécies exclusivas 

de gestão associada de serviços públicos. 

Embora vozes em contrário sustentem a possibilidade de instrumentos como 

“concessão imprópria” ou “concessão-convênio”, como se denominam os casos de serviços 

públicos municipais prestados por companhia estadual mediante contrato entre município e 

empresa estadual (FORTINI; ROCHA, 2009, p. 148), antes da vigência da Lei nº 11.107/05, 

cediço que o artigo 241 da Constituição opera uma mudança de compreensão na sistemática 

anterior: a prestação indireta de serviços públicos mediante concessão deve indubitavelmente 

ser precedida de licitação, e a prestação indireta de serviços públicos por gestão associada 

dispensa a licitação, mas deve ser empreendida dentro dos termos legais (MARQUES NETO, 

2005, p. 165). Aqueles instrumentos antes admitidos no ordenamento jurídico, portanto, 
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passam à condição de precariedade, enquadrando-se ao disposto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 

8.987/95, porque incompatíveis com a ordem jurídica (MELO, 2012, p. 708). 
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5 GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, FEDERALISMO DE 

COOPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ORDEM CONSTIT UCIONAL 

BRASILEIRA DE 1988 

Por fim, apresentados e analisados os principais tópicos informadores do tema da 

gestão associada de serviços públicos (Seção 4), e das balizas escolhidas para controle do 

instituto — federalismo cooperativo no Brasil (Seção 2) e serviço público na Ordem 

Constitucional brasileira (Seção 3) —, passa-se à discussão específica em torno do objetivo 

geral da pesquisa, a saber, de que forma e sob quais condições a gestão associada de serviços 

públicos coaduna-se com o arranjo constitucional de federação e com a implementação dos 

direitos fundamentais associados aos serviços públicos. 

Trata-se em especial, de análises comportamentais que envolvem os perfis dos agentes 

públicos e das instituições, inclusive federativas, envolvidas, segundo o funcionamento 

esperado para a atuação de cada um desses atores. E tais perfis são confrontados com o 

aspecto normativo dos institutos jurídicos discutidos ao longo da pesquisa, com vistas à 

concretização da força normativa da Constituição. 

Nesse contexto, ao longo da pesquisa, alguns problemas parciais foram suscitados, 

requerendo uma análise mais detida, sempre em vista da perspectiva constitucional. São 

abordados, a seguir, tensões e conflitos entre a definição de competências pela Constituição e 

a possibilidade de relativização pela delegação de atividade de Estado para outro ente (Seção 

5.1), a soma de interesses locais e a verificação de um interesse regional e o impacto na 

definição de competências (Seção 5.2), a liberdade de decisão política de integrar ou 

renunciar uma gestão associada e a exigência constitucional de eficiência (Seção 5.3), a 

segurança jurídica dos instrumentos de gestão associada a longo prazo e as variações político-

partidárias ocasionadas pelo sistema eleitoral (Seção 5.4) e entre a garantia da autonomia dos 

entes federativos para a tomada de decisão no âmbito da gestão associada e uma atuação 

intervencionista da União nesses espaços (Seção 5.5). Alfim, mas não menos relevante, 

propõe-se um esquema de pautas decisórias para solução de conflitos normativos em espaços 

de competências não exclusivas entre entes federativos (Seção 5.6). 

5.1 Repartição constitucional de serviços públicos e delegação por associação 

De início, chama a atenção o fato de que a gestão associada de serviços públicos 

implica a realização de atividades do serviço de um ente federativo por outro (Seção 4.4). A 

titularidade de serviços públicos, por sua vez, mais do que um privilégio, configura-se no 
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Estado constitucional uma responsabilidade do Estado (Seção 3.3), razão pela qual este não 

poderia, a princípio, furtar-se de realizá-lo diretamente. 

Excepcionalmente, em relação à prestação de serviços públicos, o próprio texto 

constitucional, em sua redação original, autorizou a delegação para a iniciativa privada. 

Contudo, há uma sutil diferença entre a atividade propriamente dita de prestação do serviço 

público, e as demais funções inerentes à titularidade — organização, planejamento, 

fiscalização e indução (Seção 3.3.2) —, uma vez que estas são atividades típicas de Estado. 

Dessa forma, causa espécie a possibilidade de que um ente federativo possa furtar-se à 

realização direta dessas funções, seja mediante uma associação homogênea, em que as 

decisões, dentro de cada função específica, serão tomadas em conjunto, seja ainda na 

associação heterogênea (Seção 4.3), que implica verdadeira delegação de função 

eminentemente pública. 

Nesse embate, entra em discussão o modelo de federalismo adotado no Brasil, à luz 

das perspectivas teóricas e pretorianas, que conferem uma leitura rígida da atribuição de 

competências (Seção 2.2.1). Ora, se se procede a uma leitura sistêmica da Constituição, o 

diálogo entre o pacto federativo, nessa versão forte, e o pacto administrativo não autorizaria 

constitucionalmente a possibilidade de delegação de atividades a outros entes federativos. A 

delegação de competências, no todo ou em parte, configura espécie de renúncia a uma 

responsabilidade atribuída pelo próprio texto constitucional, indo de encontro, ademais, ao 

dever constitucional de garantir os direitos fundamentais, inevitavelmente associados aos 

serviços públicos (Seção 3.3.1). Em consequência disso, a associação entre entes para 

realização comum ou coordenada de atribuições tipicamente públicas, sob essa ótica, atentaria 

ao pacto federativo. 

Levadas às últimas consequências, da adoção de uma versão rígida do federalismo 

decorreriam duas alternativas: que o artigo 241 da Constituição da República de 1988, com 

redação conferida por emenda constitucional, seja considerado inconstitucional, por atentar à 

forma federativa do Estado, sob o perfil da separação de competências, esbarrando na vedação 

do artigo 60, § 4º, inciso I; ou que lhe seja dada uma nota de extrema excepcionalidade, que 

justificasse a separação de competências federativas. 

Veja-se que, em relação à primeira alternativa, eventual argumentação em torno de 

uma interpretação fraca da cláusula pétrea, a sustentar que o artigo 241 seria apenas mais uma 

forma de federalismo de cooperação (Seção 2.3), redundaria na excepcionalidade mencionada 

na segunda alternativa. Já em relação à segunda alternativa, há em verdade um conflito entre 

norma e realidade institucional, uma vez que a gestão associada de serviços públicos foi 
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introduzida no sistema constitucional em razão da prática pré-existente no seio das 

Administrações Públicas (Seção 4.1.1): no caso dos consórcios públicos, já se tinha 

conhecimento da existência dessas formas associativas entre municípios para cuidar da saúde; 

no caso dos convênios de cooperação, também frequentes eram as avenças, celebradas 

inclusive pela própria União, transferindo aos entes periféricos determinadas atividades, 

relacionadas aos serviços públicos, de sua própria competência — inclusive dentro daquelas 

tidas por privativas, listadas no artigo 21 da Constituição. Assim, não há como sustentar uma 

aplicação excepcional do artigo 241, porque seu propósito é ser regra de utilização prática, e, 

ao mesmo tempo, restaria denunciada a suposta incapacidade de a Constituição adaptar-se à 

realidade política de gestão dos serviços públicos, a chamada “reserva do impossível”. 

Assim, sustenta-se que a institucionalização da gestão associada de serviços públicos 

somente pode ter acolhida no ordenamento jurídico brasileiro se for superada a rigidez da 

versão forte de federalismo, adotando-se uma versão flexível (Seção 2.5). Com base nessa 

leitura fraca de federalismo, há uma tendência de separação funcional entre centro e periferia, 

havendo prevalência da especificação de competências de planejamento e homogeneização 

para o primeiro, e de execução de tarefas para o segundo. Mas a aceitação constitucional da 

gestão associada de serviços públicos somente pode ter sua acolhida, e, ao mesmo tempo, 

conferir vigência e eficácia à Constituição da República de 1988, se houver uma inversão de 

valores no sistema constitucional: ou seja, o federalismo cooperativo passaria de fórmula 

excepcional de funcionamento do pacto a regra sistêmica da federação brasileira (Seção 2.5). 

5.2 Predominância do interesse e federalismo de cooperação 

Outra implicação da gestão associada de serviços públicos, no esquema da repartição 

federativa de competências, é verificada pela confusão na compreensão dos interesses 

envolvidos. Deve-se ressaltar que a introdução da gestão associada de serviços públicos no 

artigo 241 da Constituição, com indicação dos instrumentos de concretização, supera o óbice 

colocado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 120.932/RS, permitindo-se a possibilidade 

jurídica de entidades autárquicas plurifederativas sem que a ultrapassagem do “raio da esfera 

administrativa” dos territórios individualizados implique violação de competência alheia 

(BRASIL, 1992, online). Nada obstante, esse problema é melhor percebido no caso dos 

consórcios públicos de tipo horizontal (Seção 4.6.1.3), já que, com a associação de entes do 

mesmo nível federativo, ocorre uma modificação na percepção do interesse público. 

Vale dizer, se determinado serviço público é de titularidade municipal, tendo em vista 

a regra constitucional de competência para prestar os serviços de interesse local (artigo 30, 
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inciso V), a união de esforços entre entes municipais localizados na mesma região, mediante a 

celebração de instrumento associativo, poderia ter o condão de alterar a predominância do 

interesse, de local para supralocal. Com isso, haveria um deslocamento do centro de interesse 

para escapar do papel local. Da mesma forma, ou até mais fortemente, no âmbito 

interestadual, a associação de estados poderia supostamente configurar usurpação de 

competências da União. 

Seguindo-se a tendência jurisprudencial no Brasil (Seção 2.2.1), aceitar a 

constitucionalidade da gestão associada pode implicar o total esgotamento, se já não o era, das 

competências residuais dos estados, tendo em vista que o parâmetro do interesse regional para 

a definição da competência desses entes poderia ser substituído sem prejuízos pela gestão 

associada intermunicipal. E tal esgotamento fere um dos postulados básicos do princípio 

federativo, que é a atribuição de espaços de autonomia política (Seção 2.1.2). 

Assim, em coerência com a leitura flexível da federação brasileira (Seção 2.5), com a 

institucionalização da gestão associada de serviços públicos, há de se reconhecer dois 

fenômenos propriamente distintos. Para a relação entre estado e municípios, tendo em vista a 

indefinição das competências desses entes federativos e, em especial, da relação de 

proximidade estabelecida entre eles, deve-se aceitar como premissa interpretativa a existência 

de espaços condominiais de competência entre esses dois níveis federativos, razão pela qual 

tanto estado quanto município são solidariamente responsáveis pela implementação dos 

serviços públicos. Nesse sentido, deverá ser adotado o modelo de gestão dos serviços públicos 

— associado ou individualizado, ou ainda mediante instituição de região metropolitana, com a 

participação imediata ou mediata do estado — que melhor servir para a realização da 

estratégia (Seção 4.6.3), em outras palavras do interesse público, consubstanciado na 

realização dos direitos fundamentais (Seção 3.1.1). 

Já no que concerne às relações entre estados e União, como as competências da União 

já estão em maior medida definidas no texto constitucional, não se pode simplesmente 

interpretar que qualquer tentativa de associação de estados, agora com fundamento 

constitucional no artigo 241, seria uma usurpação da competência federal. Faz-se igualmente 

necessária a introdução de novo critério para refinar a definição de competências, 

especialmente para proceder à superação da supremacia absoluta da competência federal nos 

casos em que não há atribuição expressa, mas decorra das chamadas competências implícitas 

(Seção 2.3.1). 

Nesses dois casos, a simples negação de competência não atende satisfatoriamente o 

projeto de Estado proposto pela Constituição da República de 1988, que tem como núcleo 
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normativo os direitos fundamentais. É necessário, portanto, nesses casos de imprecisão 

conceitual das competências, reconhecer a indefinição, mas inserir previamente um critério de 

efetividade da solução política adotada, para a implementação e melhoria das condições dos 

serviços públicos. 

Como desenvolvimento dessas considerações, tem-se que, na federação que adota 

como regra sistêmica o federalismo de cooperação (Seção 2.3), não haveria atribuição a priori 

de competências exclusivas quando o texto constitucional assim se omita. Dessa forma, tanto 

os entes periféricos poderão tomar suas próprias decisões políticas relativas à gestão dos 

serviços públicos quanto os entes centrais, devendo-se verificar em que medida tais políticas 

contribuem para a melhoria dos serviços públicos. Deve-se ponderar, especialmente para a 

atuação dos entes maiores, o ônus de promover a solidariedade interfederativa no objetivo de 

redução das desigualdades regionais. 

5.3 Discricionariedade política e princípio da eficiência dos serviços públicos 

Já sob o enfoque do Direito Administrativo, ressignificado por sua introdução na 

Constituição, pode-se questionar acerca da margem de discricionariedade política para a 

opção de realizar a gestão associada. Isso porque a avaliação de conveniência e oportunidade 

passa a ser fortemente controlada por fatores relacionados ao princípio da eficiência na 

Administração Pública (Seção 3.1.2). Em outras palavras, sendo um ônus para o legislativo e 

para o administrador público a tomada de decisão que melhor atenda ao interesse público, ou, 

numa versão mais realista, que não se trate de uma solução claramente ineficiente, a depender 

do grau de vantagens conferidas pela gestão associada de serviços públicos (Seção 4.5), 

poderá haver uma restrição maior ao espaço de discricionariedade. 

Isso é o que ocorre, por exemplo, com os ganhos de escala, quando os titulares dos 

serviços públicos não possuem condições mínimas — viabilidade econômica e técnica — 

para a implantação dessa atividade por conta própria (Seção 4.5.2). O sistema jurídico 

constitucional, informado pelo dever constitucional de boa administração pública, com a 

realização dos direitos fundamentais, compele nesses casos o ente federativo a associar-se. A 

gestão associada de serviços públicos, portanto, configura-se mais um instrumento jurídico de 

vinculação dos poderes públicos, em prol da realização dos serviços públicos orientados pelos 

direitos fundamentais. 

A redução da margem de discricionariedade afeta ainda a licenciosidade do ente 

federativo para retirar-se de uma gestão associada já constituída. Nasce, para o agente político 

que assim pretenda decidir, o ônus argumentativo, de forma a comprovar que a gestão 



152 
 
associada está produzindo resultados mais ineficientes do que seria se estivesse numa gestão 

individual. Ademais disso, com a pluralização dos interessados na gestão associada, também 

surge para os demais entes associados um interesse próprio para discutir judicialmente a saída 

de um ente federativo do consórcio público por motivos exclusivamente políticos, e em 

prejuízo à continuidade da prestação dos serviços públicos associados. 

Desse modo, o princípio da eficiência contribui para a estabilidade dos regimes de 

gestão associada que se mostrarem capazes de cumprir os objetivos para os quais foram 

instituídos. Essa preocupação com a eficiência deve ser inserida, além da internalização pelos 

próprios responsáveis da gestão pública, notadamente no âmbito dos tribunais de contas dos 

respectivos entes consorciados e conveniados, tanto na análise de prestações de contas quanto 

eventualmente no exercício de controle preventivo de atos de gestão (ALMEIDA, Francisco, 

1999, p. 31-32), bem como na atividade do Ministério Público competente para a verificação 

da realização adequada de serviços públicos. Entende-se, contudo, que tal controle somente 

deva ocorrer nos casos de retirada de consórcio ou de renúncia de convênio de cooperação, 

pois somente nessa situação seria possível mensurar os efeitos a partir da comparação do 

serviço público realizado antes e depois da associação. 

5.4 Segurança jurídica, questão político-partidária e vigência temporal 

Na mesma linha de discussão anterior, outro problema encontrado no debate do 

instituto diz respeito à impressão do alto grau de instabilidade institucional provocado pela 

gestão associada de serviços públicos. Considerado como ferramenta do federalismo de 

cooperação, tem-se com base na teoria da cooperação (Seção 2.3.1) que a instituição da gestão 

associada, como instrumento voluntário, é contraintuitiva, em virtude dos altos custos de 

transação e do receio político dos entes federativos em se colocarem numa situação de risco 

perante os demais parceiros, que o leva a preferir uma conduta egoísta. 

Esse problema afeta não somente a questão da instituição de consórcios públicos e de 

convênios de cooperação, mas persiste ao longo da vigência desses instrumentos. Deve-se 

levar em consideração que a adoção de uma política pública relacionada aos serviços públicos 

necessita ter uma estabilidade institucional, para que, de modo constante consistente, o 

serviço público adquira segurança jurídica e baixo risco, estimulando a viabilidade de 

captação de recursos, públicos ou privados, para a realização dos investimentos necessários à 

universalização e qualidade do serviço. Nesse sentido, a celebração de contratos de concessão 

é feita num horizonte temporal extenso, com prazos de vinte a trinta anos, de forma a que o 
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investimento realizado possa ser recuperado sem impactos expressivos nos custos da 

atividade. 

Mas essa exigência de estabilidade institucional não diz respeito apenas à condução da 

prestação do serviço, senão que envolve a realização de todas as funções inerentes ao serviço 

público. Assim, a elaboração de planos também tem um horizonte de acordo com as metas de 

longo prazo; da mesma forma, a realização consistente da regulação dos serviços visa a 

promove uma prestação eficiente, e, por conta disso, uma instabilidade nessa função estimula 

a fragilidade da eficácia das punições e dos incentivos. 

Daí que a permanência dos consórcios e dos convênios de cooperação poderá ser 

afetada em virtude dos sucessivos processos eleitorais, pois a mudança de assento partidário 

na constituição dos entes federativos associados pode implicar a ineficácia a curto prazo da 

política pública de gestão associada dos serviços públicos. Não se pode deixar de lembrar que, 

sendo a prestação dos serviços públicos uma política a serviço dos direitos fundamentais, 

questões políticas não podem simplesmente se sobrepor ao ônus constitucional de sua 

execução adequada e eficiente, sob pena de inviabilizar a realização dos direitos fundamentais 

ligados aos serviços públicos. 

À vista disso, a Lei nº 11.107/05, ao disciplinar especialmente as regras do consórcio 

público, inseriu uma série de garantias para minimizar a flexibilidade de desconstituição da 

ferramenta (Seção 4.6.1). Com efeito, o respeito ao princípio da legalidade (Seção 3.1.2), ao 

longo de diversos dispositivos da lei, constitui uma fórmula básica de estabilização das 

expectativas de conduta. E a existência de uma burocracia bastante exaustiva para a 

constituição dos consórcios públicos (Seção 4.6.3) presta-se, de antemão, para agregar valor 

ao processo de associação, desestimulando o desfazimento dos pactos. 

Ademais, entre esses instrumentos jurídicos do consórcio, o contrato de rateio 

configura-se como um ato de manutenção do compromisso, celebrado anualmente, de 

destinação de receitas. Deve-se observar que, para a manutenção do consórcio público, as 

previsões orçamentárias do contrato de rateio devem preferencialmente estar ligadas ao 

respectivo plano plurianual do ente federativo, já que esse plano configura-se como um 

instrumento financeiro que vincula a futura gestão governamental. 

Também merece destaque a previsão, no contrato de consórcio, de regras claras e 

específicas acerca das sanções pelo descumprimento dos termos e pela saída ou exclusão do 

ente associado. A existência de regras punitivas rígidas também contribui como forte fator de 

inibição para a tomada de condutas egoístas. Aliadas a essas regras rígidas, também anda bem 
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a legislação ao exigir prévia autorização legal para a desconstituição ou retirada do ente 

associado (Seção 4.6.1.2). 

Se a legislação preocupou-se com a estabilidade dos consórcios, o mesmo não ocorreu 

propriamente com os convênios de cooperação. Conferindo-se um regime jurídico semelhante 

aos convênios administrativos, aplicando-se de forma subsidiária, tem-se que não há muitas 

ferramentas de estabilização do acordo. Aliás, de um modo geral, a Lei nº 11.107/05 pecou 

por omissão no momento de legislar a respeito dessa espécie de gestão associada (Seção 

4.6.2). Assim, até mesmo por força do princípio da legalidade, e pelo paralelismo das formas, 

eventual desconstituição de convênio de cooperação deveria ser precedida de autorização 

legislativa. 

Outro instrumento essencial para a manutenção da gestão associada de serviços 

públicos, tanto para consórcios públicos quanto para os convênios de cooperação, é o contrato 

de programa, já que, nos termos do artigo 13, § 4º, da Lei nº 11.107/05, este permanecerá 

vigente de acordo com o prazo previsto no instrumento, independentemente da dissolução do 

pacto de gestão associada. Todavia, o contrato de programa refere-se diretamente à prestação 

de serviços públicos, o que não é, por si, suficiente para garantir o serviço público adequado. 

Há, portanto, a necessidade de instituição de instrumento equivalente para as demais funções 

relacionadas à titularidade do serviço público, de modo que possa haver estabilidade 

institucional do serviço, pelo menos a médio prazo. A despeito do vácuo legislativo, não se 

verificam óbices para a celebração de instrumentos semelhantes aos contratos de gestão ou 

contratos de metas, em que os entes associados possam estabelecer compromissos frequentes 

(anuais) de cumprimento do acordado. 

Essa lógica vai ao encontro da estratégia de reciprocidade (tit for tat) (Seção 2.3.1), 

cuja consistência histórica na sucessiva adoção da opção por cooperar pelos jogadores 

promove um ambiente propício à própria manutenção da cooperação a longo prazo. E a 

geração desse ambiente também deve necessariamente ser reforçada pelo compromisso 

interfederativo (Seção 2.1.2), ensejando condutas amistosas e a preocupação maior com a 

realização dos direitos fundamentais, colocando-se o objeto da gestão associada num espaço 

mais vinculado em relação à gestão de governo, que, sem prejuízo do consórcio público ou do 

convênio de cooperação ajustado, poderá promover outras políticas complementares para a 

implementação e melhora das condições dos serviços públicos. 

No apanhado da questão, verifica-se que a legislação dos consórcios públicos 

efetivamente preocupou-se com o problema do caráter voluntário da associação, prevendo 

mecanismos de engessamento do pacto. Não se pode afirmar haver nessa caracterização 
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qualquer violação à autonomia federativa, mas sim que tal autonomia se reforça na medida em 

que as partes mantém sucessivamente o compromisso firmado. Certo é que a legislação 

poderia ter sido mais incisiva, para assegurar a prestação adequada dos serviços públicos, 

especialmente no tocante aos convênios de cooperação. Todavia, somente o tempo, com as 

sucessivas experiências adquiridas pelos processos eleitorais, poderá confirmar o acerto na 

quantidade e no grau de mecanismos de garantia previstos na lei. 

5.5 Autonomia dos entes federativos e a atuação da União 

Um entrave aparentemente insuperável da gestão associada de serviços públicos é a 

clara preferência, pela União, da instituição de consórcios públicos intermunicipais, com ou 

sem a participação dos estados (Seção 4.6.3). Isso se explica em parte pelo papel da União, 

como ente federativo concentrador dos recursos públicos (Seção 2.5.2), pela redução dos 

custos para realizar o controle dos investimentos realizados, já que, com a instituição de 

consórcios públicos, associando vários municípios, haverá redução drástica no número de 

entes a serem controlados. 

O artigo 14 da Lei nº 11.107/05 timidamente já antecipava que a União poderá 

celebrar convênios com os consórcios públicos. A despeito de eventual discussão em torno da 

tentativa de exclusão da participação dos estados nesse processo, o que se verifica é que a 

União, ao estabelecer preferência entre os modelos, acaba interferindo na autonomia dos entes 

federativos para a adoção do modelo de gestão mais adequado às características regionais e 

sociais, considerando ainda que não há um modelo melhor. 

Mas o que vem ocorrendo, na verdade, é um incremento no controle da União sobre a 

organização dos entes federativos periféricos. Através de seu spending power (Seção 2.4.2), 

ela tem provocado a criação de consórcios públicos, mesmo quando não haja interesse efetivo 

dos entes periféricos para a associação, mas objetivando apenas a captação de investimentos 

federais. Isso ocorre, por exemplo, no âmbito dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos, com disciplina específica na Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; consta, no artigo 45 dessa lei, que os consórcios públicos terão prioridade 

na obtenção de investimentos federais. O mesmo ocorre também para os serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, mais especificamente no âmbito do 

Programa de Aceleração do Crescimento (BRASIL, 2012, p. 74). 

A despeito da clara violação à autonomia dos entes federativos municipais, realizando 

a União uma função de indução dos agentes públicos para a tomada de decisões políticas, 

deve-se ponderar que há, por trás dessa proposta, uma tentativa de estimular a implantação da 
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cultura de cooperação, para buscar superar os entraves dos serviços públicos (Seção 3.3.4) 

através das vantagens obtidas com a gestão associada, especialmente pelos consórcios 

públicos (Seção 4.5). Ademais, a atuação da União tem em mira a promoção da melhoria das 

condições de prestação dos serviços públicos, fundamentando sua intervenção aparentemente 

abusiva; aliás, deve-se lembrar da competência comum, ferramenta de cooperação federativa, 

atribuída a todos os entes federativos a promoção da melhoria das condições de saneamento 

básico (artigo 23, inciso IX, da Constituição). 

É de se destacar, ademais, que não há, nos serviços de saneamento básico como o 

abastecimento de água e o manejo de resíduos sólidos urbanos, a existência de uma estrutura 

nacional de promoção de políticas públicas, à diferença do que ocorre, por exemplo, com os 

serviços públicos da saúde, centralizados e organizados em sistema único conforme artigo 198 

da Constituição, o que pode justificar, assim, o sucesso dos consórcios públicos nesse setor. 

5.6 Balizas para o controle judicial das políticas públicas interfederativas 

Por fim, observa-se que há um sério problema de interpretação da Constituição, 

realizada pelo STF, quando se trata de conflitos de competência interfederativos. Sustenta o 

Tribunal que, nesses casos, teria ele a atribuição de definir, à revelia da autonomia federativa 

dos entes para tomarem a decisão política dentro da margem de poder conferida pela 

Constituição, o que seria a competência de cada um dos entes federativos, em caso de 

imprecisão constitucional (Seção 2.2.1). 

Assim procedendo, a atuação do Tribunal confunde-se com mais uma rodada 

constituinte, algo que somente pode ser tolerado em situações muito excepcionais, desde que 

preenchidos certos requisitos (a exemplo da mutação constitucional). Não se pode, 

simplesmente pelo fato de competir ao STF a guarda da Constituição, nos termos do artigo 

102, caput, da própria Constituição da República, se entender que diante de um conflito 

federativo, deve o Tribunal dizer o que não consta no próprio texto constitucional, com base 

em critérios não científicos e impróprios (ou pelo menos de duvidosa procedência) para a 

definição de competências (Seção 2.5). 

Propõe-se, dessa forma, que no bojo do exercício do controle judicial de políticas 

públicas, nos casos em que há conflitos interfederativos, o STF deva adotar uma sistemática 

mais refinada de interpretação da Constituição. Num primeiro momento, deve-se analisar se 

há ou não menção constitucional expressa da atividade dentro da competência de determinado 

ente federativo; nesse caso, de competências exclusivas por expressa determinação 

constitucional, não haveria maiores problemas na discussão jurídica. 
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Todavia, uma vez observada a ausência de regra expressa no texto constitucional, 

reconhecendo-se, assim, um âmbito de omissão e implicitude normativa, não deve o Tribunal 

simplesmente adotar um critério externo à Constituição para preencher o vazio normativo. 

Mas isso não significa que se deva afastar a aplicação do non liquet. Deve-se observar que o 

silêncio constitucional, nesse caso, tende a ser intencional (SAGÜÉS, 2003, p. 487-499), haja 

vista que o constituinte preferiu não tomar uma decisão geral e uniforme a respeito de muitos 

serviços considerados públicos, especialmente em virtude do tamanho do País, da diversidade 

socioeconômica e geográfica, e das aptidões de cada um dos entes federados e, para isso, 

adotou parâmetros funcionais flexíveis (“interesse local” e “competências não vedadas”). 

Logo, em virtude do federalismo assimétrico (Seção 2.4.1), não se poderia adotar, de modo 

responsável, uma decisão uniforme para um país de dimensões continentais, no intuito de 

encaixar numa mesma moldura rígida uma diversidade de contextos díspares. 

É necessário um aperfeiçoamento argumentativo para identificar eventual abuso dos 

entes federativos, e o papel do STF deve concentrar-se em verificar se houve violação às 

regras do processo político democrático (ELY, 2010). No pano de fundo desse controle, o 

Tribunal deverá ter sempre em mira, como orientação para a efetividade da Constituição, a 

implementação dos serviços públicos, porque promotores dos direitos fundamentais. 

Assim, uma primeira baliza está no exercício da autonomia dos entes federados. Ao 

analisar que tipo de conflito se está em jogo, deve-se averiguar se há omissão legislativa de 

um dos entes — vale dizer, se um dos entes federativos em disputa tomou a inciativa 

legislativa e o outro ente simplesmente entendeu supostamente violada sua competência, sem 

que este tenha sequer adotado qualquer medida em favor da promoção do serviço público. 

Nesses casos, deve o Tribunal preferir a solução positiva, que implementa os serviços 

públicos, em detrimento da atitude restritiva e meramente negadora da realização do interesse 

público. 

Uma segunda baliza diz respeito à verificação de interferências entre as soluções 

políticas em conflito. Isso porque é possível que haja promoção de um mesmo serviço público 

por entes federativos distintos sem que haja uma cooperação explícita e formalizada entre eles 

(Seção 4.7). Deve o Tribunal buscar identificar uma concordância prática entre as políticas, 

ainda que delimitando os âmbitos de eficácia das normas em conflito. Logo, se as duas 

políticas podem conviver sem prejuízo à implementação dos serviços públicos, poderá o 

Tribunal decidir pela constitucionalidade, ou ainda recomendar a formalização da cooperação. 

A última baliza que pode ser proposta se dá no caso de duas políticas públicas ou 

soluções legislativas conflitantes. Desse modo, tendo sempre em mira a realização do serviço 
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público, deverá o STF optar por aquela solução que melhor se enquadre no desenho do 

federalismo de cooperação; como já antecipado (Seção 2.5), deverá o Tribunal verificar se há 

preponderância no exercício das funções executivas pelo ente menor e, em contrapartida, das 

funções de planejamento e de homogeneização de assimetrias pelo ente maior. 

Além das balizas decisórias, outra questão pertinente diz respeito ao efeito a ser 

atribuído às regras. Em vez de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos com 

fundamento na violação do pacto federativo, deveria o Tribunal ampliar analogicamente a 

aplicação da solução proposta pelo artigo 24, § 4º, da Constituição, e simplesmente decidir 

por suspender a eficácia da lei incompatível, no que for contrário (Seção 2.5), salvo no caso 

de violação a competência exclusiva. 

Em fevereiro de 2013, o STF encerrou discussão na ADI nº 1.842/RJ (Seção 2.2.2), 

que já vinha se arrastando por cerca de quinze anos, em torno da aplicação do artigo 25, § 3º, 

da Constituição, mais especificamente sobre o funcionamento das regiões metropolitanas e o 

impacto na definição da titularidade dos serviços públicos antes considerados como de 

interesse local, no caso, de saneamento básico (COSTA; GÓES, 2013, p. 20-25). A tese 

vencedora, por maioria de votos, sustenta que a criação de região metropolitana não suprime a 

autonomia municipal nem transfere completamente as competências para a esfera estadual, 

configurando interesse coletivo que não se subordinaria à direção de um único ente (STF, 

2013a, online); portanto, a titularidade do serviço público se estabelece de forma colegiada 

entre municípios e respectivo estado. Ademais, a criação do agrupamento pressupõe o 

nascimento de estrutura colegiada de caráter intergovernamental, em que as decisões, embora 

possa haver disparidade de pesos dos votos, não possam ser tomadas exclusivamente por um 

deles (STF, 2013a, online). 

A despeito de não adotar o esquema decisório proposto e buscar preencher o silêncio 

do texto constitucional, o Tribunal estabelece o compromisso interfederativo e o interesse 

público coletivo subjacente à implementação dos serviços públicos como critérios de primazia 

para a solução desse conflito. Trata-se, numa análise institucional da jurisprudência do STF a 

respeito de competências federativas, de uma superação em relação às decisões pretéritas, de 

efetivo avanço em direção ao estabelecimento do federalismo cooperativo e de uma possível 

sinalização para mudanças no comportamento decisório do Tribunal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão associada de serviços públicos, introduzida pelo artigo 241 da Constituição 

da República de 1988 e regulamentada na Lei nº 11.107/05, mais do que institucionalizar um 

costume administrativo já realizado pelos entes federativos antes mesmo do advento da nova 

ordem constitucional, prestou-se a provocar alterações sistêmicas na interpretação da 

Constituição, com impactos na compreensão das atividades dos entes federados e dos atores 

responsáveis tanto pelo controle dos serviços públicos (tribunais de contas e Ministério 

Público) quanto das competências previstas no pacto federativo (STF). 

Ao longo da pesquisa, diversas considerações críticas foram tecidas, com apresentação 

de pontos de vista particulares a respeito de praticamente todos os temas abordados. Elaborar 

uma lista exaustiva das teses sustentadas configura-se um exercício ineficiente, consideradas 

as dimensões e a diversidade temática da pesquisa, com o risco de resultar numa versão 

resumida do trabalho. À vista disso, nestas considerações finais, procede-se ao confronto dos 

objetivos e dos problemas levantados na introdução (Seções 1.2 e 1.3) para verificar se eles 

podem ser considerados, respectivamente, cumpridos (Seção 6.1) e respondidos (Seção 6.2). 

6.1 Cumprimento dos objetivos 

Da análise dos temas e problematizações desenvolvidos no presente estudo, pode-se 

concluir com segurança que a gestão associada de serviços públicos, pelo menos em sua 

feição constitucional e em sua conceituação teórica, configura-se como instituto do 

federalismo de cooperação que tanto busca respeitar, na medida do possível, à autonomia dos 

entes federados, quanto tem como objetivo principal a realização mais adequada e eficiente 

dos serviços públicos, estes entendidos como principal política de implementação dos direitos 

fundamentais individuais e sociais. 

Dessa forma, entende-se que a pesquisa logrou atingir seu objetivo geral. Já em 

relação aos objetivos específicos, estes são analisados individualmente: 

a) a respeito dos critérios objetivos para utilização da gestão associada de serviços 

públicos, verifica-se que o instituto deveria ser na verdade considerado inconstitucional à 

luz do modelo rígido de separação de competências, por sua vez amparado numa 

interpretação da Constituição contrária à promoção dos direitos fundamentais; o principal 

resultado dessa pesquisa é a sustentação de que a gestão associada de serviços públicos é 

instituto condizente com uma determinada leitura da Constituição, que busca garantir a 

força normativa de seu texto, colocando a federação e a Administração Pública a serviço 
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dos direitos fundamentais de modo a propor a prevalência de uma versão fraca da 

federação brasileira, adaptável aos diversos contextos verificados no País (Seção 2.5); 

b) no tocante às desconformidades teóricas, constata-se a existência de alguns problemas, 

sendo os principais: 

- em relação aos consórcios públicos, o caráter extremamente burocrático de sua 

constituição (Seção 4.6.1) e a complexidade envolvida na questão da personalidade 

jurídica plurifederativa (Seção 4.6.2), 

- em relação aos convênios de cooperação, a praticamente completa omissão na 

disciplina legislativa (Seção 4.7), 

sugerindo-se, em ambos os casos, soluções interpretativas que adequem os institutos ao 

regime jurídico do Direito Administrativo; 

c) após o estudo dos dois modelos de gestão associada e do cotejo entre eles (Seção 4.6), 

conclui-se que os modelos existentes podem ser considerados constitucionalmente 

adequados, a despeito da possibilidade de desvirtuamento na utilização do instituto jurídico 

(Seção 5.5), algo que pode ocorrer com qualquer outro instrumento; por outro lado, são 

identificados possíveis gargalos na modelagem do instituto, especialmente em virtude da 

redução da margem de discricionariedade decisória do ente federativo para celebrar a 

gestão associada ou deixar de se associar (Seção 5.3), e no grau de segurança jurídica 

determinado pela legislação, que poderia ainda ser maior (Seção 5.4), nos dois casos, 

sempre com vistas à melhoria das condições de gestão dos serviços públicos; 

d) e foi possível, com base nas discussões em torno do federalismo de cooperação, traçar 

critérios de solução mais ou menos claros para o controle judicial de políticas públicas que 

envolvam conflitos de competência interfederativa (Seção 5.6), especialmente em espaços 

de competências não exclusivas, que não se limitem a atribuir ao Tribunal uma suposta 

competência para preencher o silêncio normativo conferido pelo texto constitucional, 

conforme as seguintes diretrizes: 

- a intepretação constitucional deve estar orientada para a implementação adequada dos 

serviços públicos, como principais políticas públicas de promoção dos direitos 

fundamentais, 

- e deve ter suas balizas definidas a partir do parâmetro do federalismo de cooperação, 

como regra sistêmica da federação brasileira, 

indicando-se os seguintes critérios de verificação de realização das políticas públicas de 

implementação dos serviços públicos, em ordem de prevalência: 

- primazia ao exercício da competência em detrimento da omissão, 



161 
 

- primazia de soluções complementares em detrimento de soluções conflitantes, e 

- primazia de soluções cooperativas em detrimento de soluções egoístas. 

Conclui-se, assim, que a pesquisa empreendida logrou, com alguma margem de 

satisfação, mas não em sua totalidade, atingir os objetivos inicialmente pretendidos e 

encontrar algumas soluções teoricamente aceitáveis para a discussão do tema. Numa análise 

autocrítica, embora esta pesquisa tenha um perfil propositivo, tanto ao apresentar um modelo 

alternativo de federalismo (Seção 2.5) quanto um modelo decisório para conflitos normativos 

em espaços de competências não exclusivas (Seção 5.6), reconhece-se serem soluções que, a 

despeito da atenção com a realidade institucional brasileira, ainda não possuem uma 

aplicabilidade prática e que, por sugerirem esquemas mais abertos e flexíveis de tratamento 

do tema e, consequentemente, subtraírem a pretensa segurança obtida pelo senso comum 

teórico, são desconfortantes para uma utilização ampla. 

6.2 Respostas aos problemas 

No concernente aos questionamentos formulados no início da pesquisa, que se prestam 

como elementos de orientação para o desenvolvimento da abordagem dos temas no estudo, 

intenta-se respondê-los objetivamente, um a um: 

a) não é possível formular uma teoria geral do federalismo completa, já que cada federação 

possui suas próprias peculiaridades, sendo possível apenas a enunciação de cláusulas gerais 

que identificam o instituto político (Seção 2.1). Sem prejuízo disso, pode-se estabelecer 

uma distinção entre o princípio federativo e o pacto federativo, sendo aquele uma norma 

principiológica de natureza estruturante, em cujo conteúdo estão incluídos os subprincípios 

da indissolubilidade da união, da autonomia isonômica dos entes e do compromisso 

interfederativo, e este a referência ao conjunto das regras de competência (Seção 2.1.2); 

b) os municípios configuram-se como entes federativos, decorrentes de um segundo 

processo de federalização da República brasileira, dotados de autonomia, mas que, pelas 

peculiaridades do processo de federalização e de sua posição no sistema federativo, 

possuem uma relação de vinculação recíproca com os estados (Seção 2.3.2); 

c) o denominado princípio da colaboração federativa identifica-se com o subprincípio do 

compromisso interfederativo, cujo conteúdo, fundamentado nos ideais de solidariedade e 

de cooperação encerra os deveres de conduta amistosa interfederativa e de fidelidade para 

com a união (Seção 2.1.2); sua manifestação no pacto federativo ocorre através dos 

mecanismos do federalismo de cooperação (Seção 2.3.2), podendo ser mencionados: 

- as normas de competência dos artigos 23 e 24 da Constituição de 1988, 
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- os sistemas unificados dos serviços de saúde, educação e cultura, nos artigos 198, 211, 

e 216-A, respectivamente, 

- a instituição de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões, nos 

termos do artigo 25, § 3º, 

- os fundos de cooperação financeira previstos no artigo 159, inciso I, e artigos 60 e 77 

das disposições constitucionais transitórias, 

- e a gestão associada de serviços públicos do artigo 241; 

d) a gestão associada de serviços públicos define-se, com rigor científico, como o exercício 

compartilhado de competências relativas a um ou mais serviços públicos por dois ou mais 

entes federativos, instituído de forma facultativa mediante acordo de vontades, com 

conteúdo específico de conjugação de esforços para associação em regime de cooperação 

(Seção 4.3); quanto à origem do instituto, a pesquisa não logra, dentro dos seus limites, 

responder a essa questão, mas permite afirmar que os consórcios públicos, mesmo na sua 

conformação atual, não são verdadeiramente uma novidade no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo ocorrido experiências normativas pretéritas (Seção 4.6.1.1); 

e) a finalidade da gestão associada é realizar o interesse público, consubstanciado na 

melhoria das condições de gestão dos serviços públicos, orientados pela promoção dos 

direitos fundamentais; as vantagens do instituto são o incremento da eficiência 

administrativa, a promoção de ganhos de escala e do planejamento e gestão regionalizada 

(Seção 4.5); 

f) a gestão associada de serviços públicos configura-se como instituto que restringe a 

margem de discricionariedade política dos entes federativos; nada obstante, é um 

instrumento que decorre da autolimitação da autonomia federativa; propõe-se, para tanto, a 

constante renovação dessa decisão, como forma de promover um ambiente político de 

cooperação em relação ao serviço público associado (Seção 5.3); 

g) o conflito aparente entre esses dois elementos constitucionais redunda na prevalência 

dos direitos fundamentais, como núcleo axiológico da Constituição, ao qual deve o 

princípio federativo orientar-se teleologicamente (Seção 3.1.1); 

h) como discorrido sobre o cumprimento dos objetivos (Seção 6.1, alínea a), a gestão 

associada de serviços públicos pode ser preservada como constitucional somente se é 

realizada uma mudança de interpretação a respeito da federação brasileira, passando de um 

modelo rígido para um modelo flexível, que tenha como parâmetro de efetividade a 

realização dos direitos fundamentais através das políticas públicas (Seção 5.1); 
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i) pelo cotejo dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação, conclui-se pela 

ausência de prevalência de um modelo, tendo em vista que o melhor modelo é aquele que 

melhor atende ao interesse público, cuja estratégia varia de acordo com o contexto (Seção 

4.6.3); 

j) conforme já discutido na análise dos objetivos (Seção 6.2, alínea d), duas diretrizes 

devem orientar o controle judicial, a saber, a primazia dos direitos fundamentais como 

meta em relação à qual a distribuição de competências federativas está a serviço, e a 

prevalência, sequencialmente, de soluções implementadoras e de soluções cooperativas dos 

serviços públicos (Seção 5.6). 
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