
PARECER

Ementa: Constitucional e Administrativo.
Instalação e operação do Consórcio Noroeste 1

, em prol da gestão e do gerenciamento associado
dos serviços de resíduos sólidos. Necessidade de
haver a designação dos membros dos órgãos
estratégicos e vitais do consórcio, assim como o

" provimento dos empregados públicos do seu
quadro de pessoal. Inserção de cláusulas no
contrato de rateio para assegurar maior controle
sobre os direitos e deveres dos Municípios
consorciados. A fusão do Consórcio Noroeste 1
com o Consórcio Noroeste 2 deve ser revisto,
atendendo ao disposto no marco regulatório dos
consórcios públicos. Necessidade de promover-se
revisão do estatuto social, a fim de compatibilizá-
10 ao marco regulatório mencionado.
Comentários.

I- RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Sr.º Victor Rêgo, Gerente de Projetos, e
pelo Sr.º Carlos Luz, consultor sênior, ambos da Ecologus - Engenharia Consultiva
Ltda., que solicita parecer sobre a legalidade dos instrumentos jurídicos gerados pelo
Consorcio Noroeste 1 em prol da sua instalação e operação, assim como do processo
de fusão deste consórcio com o Consórcio Noroeste 2.

Os instrumentos normativos e demais documentos expedidos pelo
Consórcio Noroeste 1, que foram disponibilizados para a elaboração deste parecer são
os que seguem:
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1) Ata da reurnao ordinária, datada de 17 de novembro de 2009, para
aprovação do estatuto social e para eleição da Presidência e da Diretoria Executiva;

2) Ata da reunião extraordinária, datada de 1º de março de 2010, para
aprovação do Contrato de Rateio, que vigorará para o ano de 2010;

3) Contrato de Rateió, que vigorará para o ano de 2010;

4) Estatuto Soda I do Consórcio Noroeste devidamente reformado, que, tudo
indica, decorreu do processo de fusão do Consórcio Noroeste 1 com o Noroeste 2.

li-FUNDAMENTOS
1. Gestão associada dos serviços de resíduos sólidos: consorciamento como
ponto ótimo da escala institucional

A cooperação federativa é um mecanismo de articulação das unidades
tederadas, as quais, segundo as suas características político-sociais e urbano-
geográfio~s semelhantes, podem buscar soluções comuns para o enfrentamento de
problemas idênticos. Ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios atuam, de
forma concertada, pela via da consensualidade, para darem respostas conjuntas aos
problemas que sozinhos não seriam capazes de resolver .

. Nada impede que as entidades federadas, de formal consensual e gradual,
segundo as suas realidades e necessidades, se utilizem dos diversos tipos de
cooperação federativa, indo da forma simplificada até a mais complexa, para alcançar,
de maneira segura -e paulatina, - o' escopo inst-itucional- inciisp~n~ãvel para gerir os
interesses comuns existentes, dentre eles, a gestão e o gerenciamento dos resíduos
sólidos'.

Nesse contexto, pode-se empregar, num primeiro momento, o convênio sob
a égide do art. 116, da Lei n.º8.666/1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos

1 Vale ressaltar que a gestão integrada de resíduos sólidos não se confunde com o gerenciamento
desses resíduos, pois o primeiro representa um "conjunto de ações voltadas para a busca de soluções
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambienta I, cultural e
social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável' (art. 3º, inc. XI, da PNRS),
enquanto o segundo constitui um "conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeites, de acordo com plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos" (art. 2º, inc. X,
da PNRS). Ou seja, a gestão integrada trata os resíduos sólidos sob o enfoque das diversas dimensões
das políticas públicas, estabelecendo os arranjos institucionais necessários para a concretização das
ações estatais setoriais correspondentes, enquanto o gerenciamento constitui na execução propriamente
dita dos serviços de resíduos sólidos.
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- LLCA, depois evoluir-se, sob a coordenação do Estado, nos termos da lei
complementar estadual pertinente, para as microrregiões, aglomerados urbanos e/ou
regiões metropolitanas (art. 25, §3º, da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 - CRFB/88), alcançando-se, por conseguinte, a gestão associada, que pode
ser' concretizada pela via do convênio de cooperação ou do consórcio público".
Percebe-se, portanto, que há urna forte tendência de revisão do modelo clássico
centralizador do pacto federativo, evoluindo para o respeito às autonomias políticas dos
entes federados na construção voluntária de arranjos institucionais em prol do
enfretamento de problemas comuns.

Não há como negar, porém, que o ponto ótimo da escala institucional é a
contratação de consórcio público para concretizar a gestão associada do planejamento,
regulação, fiscalização e prestação dos serviços de resíduos sólidos, nos termos do
art.241, da CRFB/88, da Lei n.º11.1 07/2005, Lei de Consórcio Públicos - LCP, e seu
Decreto regulamentar n.º6.017/2007, da Lei n.º11.445/2007, Lei de Diretrizes Nacionais
de Saneamento Básico - LNDSB, e seu Decreto regulamentar n.º7.217/2010, e da Lei
n.º12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Isso se explica porque,
a contratação de consórcio público, além de passar por um rito complexo de
aprovação, não admite a mera retirada da entidade consorciada; sem antes arcar com
suas responsabilidades em prol dos demais membros consoclados e do próprio
consórcio. Ademais, o consorciamento assegura ganho de escala para os serviços
prestados em ambiente de gestão associada com a correspondente diminuição dos
custos, vez que podem ser fornecidos para um número maior de usuários com o rateio
dos valores despendidos entre os consorciados.

o consórcio público, J)O rtanto , é dotado de~rn9 __copsistência institucional
que não é peculiar aos- demais instrumentos de cooperação federativa, possibilitando
uma perenidade nas relações travadas entre os entes consorciados. Trata-se, sem
dúvida, de um tipo de cooperação federativa mais complexo com larga vantagens
sobre os outros. Daí porque, a busca da gestão associada, pela via do consórcio
público, para o planejamento, regulação, fiscalização ~ prestação dos serviços de
resíduos sólidos vem se apresentado como excelente solução para as unidades
federadas, especialmente os Municípios.

2. Contratação de consórcios públicos: concepção da modelagem dos
consórcios intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro

2 O inc. IX, do art. 2º, do Decreto n.º6.017/2007 define a gestão associada como "exercício de atividades
de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcios públicos 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",
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Antes mesmo do advento da LCP já era comum que fossem criados
consórcios intermunicipais para soluções compartilhadas dos serviços de resíduos
sólidos, especialmente de disposição final. Contudo, tratava-se de forma de
cooperação mais precária, vez que não implicava, necessariamente, na criação de
pessoa'jurldica para assumir deveres e exercer direitos e, mais do que isso, os acordos
firmados para instituir esses consórcios eram facilmente desfeitos, não garantindo a
necessária segurança jurídica para as unidades federadas consorciadas.

Com a vigência da LCP, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, num
ambiente de gestão associada, buscam a contratação de consórcio público (art. 2º,
incs. I, do Decreto n.º6.017/05), para que possam desempenhar objetivos de interesse
comum, listados, de forma não exaustiva, no art. 3º,/ do Decreto n..º6.017/07. A
formalização do consórcio será feita mediante contrato plurialteral, isto é, contrato
administrativo firmado por mais de duas unidades da Federação para o alcance
daqueles objetlvos". Daí, a garantia da segurança jurídica esperada nessa avença
pelos entes federados, os quais poderão cobrar um dos outros o seu cumprimento
(art.11, §1º e §2º, da LCP; e, art. 25, §1º a §3º, do Decreto n.º6.017/07); o que não
aconteciaante riormente.

A LCP atribuiu personalidade jurídica ao consórcio público, o qual poderá
ser: (1) de Direito Público, desde que se constitua em associação pública, a qual
passará a deter a respectiva personalidade a partir da vigência das leis de ratificação
do protocolo de intenções; e, (2) de Direito Privado, devendo-se atender aos requisitos
exigidos n,a legislação civilista (art. 6º, incisos I e 11, da LCP; e, art. 7º, incs. I e 11, do
Decreto n.º6.017/07).

o inc. I, do art. 2º, do Decreto n.º6.017/07, ao integrar a eficácia dos arts. 6º
e 7º, da LCP, conceitua o consórcio público como a "pessoa jurídica formada
exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei n.Q11.107, de 2005, para
estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de
interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem
fins econômicos".

o consórcio público, que goza de personalidade jurídica de Direito Público,
integrará a Administração Pública indireta de todos os entes da Federação
consorciados (§1º do art. 6º da LCP), constituindo associação pública (art. 41, inc. IV,
do C.C.). Esta associação pode ser considerada uma autarquia interfederativa, vez

3 Neste. sentido, ver: JUSTEN FILHO. Parecer sobre proposta legislativa de criação de
consórcios públicos. Disponível em:
www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/consorcio_MarcaIJustenFilho.pdf
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que, além de ser equiparada a uma autarquia, integra a Administração Pública indireta
de todas as esferas de Governo consorciadas (art. 2º, inc. I, do Decreto n.º6.017/07)4.

o consórcio de Direito Privado se personificará por meio de associação civil
sem fins lucrativos (art. 53 do C.C.), pessoa' jurídica de Direito Privado, que adquirirá
personalidade jurídica com a inscrição de seu ato constitutivo no registro civil
competente de sua sede (art. 2º, inc. I; e, 7º, inc. 11,do Decreto n.º6.017/07). O
consórcio público de Direito Privado será regido por regime jurídico híbrido, isto é, será
norteado, por um lado, de normas privatistas e, de outro, de regras publicistas,
especialmente as relativas à licitação, aos contratos administrativos, à prestação de
contas e à admissão de pessoal (art. 7º, §1º, do Decreto n.º6.017/07).

O efeito jurídico da constituição de associação pública ou associação civil
para representar o consórcio público reside na viabilidade de, em nome próprio,
assumir obrigações e desempenhar direitos. Ocorre, porém, que a associação civil não
poderá desempenhar funções de regulação/fiscalização, justamente por causa da sua
submissão a um regime jurídico híbrido que, em tese, a coloca em pé de igualdade
com outras pessoas jurídicas de Direito Privado, sendo desprovida, assim, de
prerroqativas inerentes às pessoas de Direito Público.

A LCP e o seu Decreto regulamentar n.º6.017/2007 já indicam a estrutura
administrativa básica do consorcio público, que compreende os seguintes órgãos
internos: (1) Assembléia Geral, instância deliberativa máxima composta pelos Prefeitos
dos Muniqípios consorciados; (2) Presidência, órgão de representação judicial e
extrajudicial composto pelos Prefeitos eleitos dos Municípios consorciados; (3)
Conselho Fiscal, que representa órgão colegiado de_Ç9!"*.ol~ Interno das contas do

•••• ~., _ _. __ ~_. _< mT __ _ • _ • _ ~

consórcio, devendo conter pessoas i1ibadas e especializadas nesse controle; (4)
Conselho Consultivo, instância colegiada, plural e consultiva, do consórcio a ser
integrada por representantes da sociedade civil, dentre outras entidades públicas e
privadas; e, (5) Diretoria Executiva, que constitui órgão executivo gestor administrativo
integrado por funcionário de confiança da Presidência.

Afora os órgãos internos mencionados, há que se ressaltar, ainda, a
existência de quadro técnico, que será integrado por empregados públicos, os quais,
por sua vez, serão responsáveis pela concretização operacional das atividades a cargo
do consórcio. Assim, por exemplo, o consórcio público deverá contar com contador,
advogado, engenheiro, biólogo e auxiliares e técnicos administrativos para fazerem

4 JUSTEN FILHO. Parecer sobre proposta legislativa de criação de consórcios públicos.
Disponível em: www.
planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/Rev_72/Pareceres/consorcio_MarcaIJustenFilho.pdf.
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frente às diversas funções daquele. Ademais, consórcio público poderá demandar
espaço físico e, ainda, bens e materiais de escritório para atuar, minimamente.

No âmbito do Estado do Rio Janeiro, os consórcios públicos intermunicipais
são de Direito Público e, portanto, representam associações públicas, integrantes da
Administração Pública indireta de todos os Municípios consorciados, gozando, assim,
de natureza jurídica de autarquia interfederativa; o que Ihes confere prerrogativas e
deveres de qualquer pessoa jurídica de Direito Público.

Os consórcios -lntermunicipais podem ser considerados como unisetoriais,
isto é, atuam, tão-somente, na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. Mais do
que isso, não são concebidos como consórcios reguladores, nem sequer como
prestadores de serviços, mas, simplesmente, como gestores. Explique-se.

Os consórcios intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro não podem ser
designados como entidade de regulação para desempenharem atividades regulatórias
sobre os serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, pois são desprovidos de
órgão interno de regulação que seja submetido ao regime principiológico de
independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira,
e de transparência, tecnicidade,celeridade e objetividade das suas decisões (art. 21,
inc. I e 11, da LDNSB e art. 28, ines. I e 11, do seu Decreto regulamentar n.º7.217/201 O).

Ademais, já há certo consenso por parte dos gestores estaduais e
municipais no sentido de que a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico
do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA pode vir a ser designada como entidade de
regulação sobre os serviços de resídu~~ sólidos p.él:~~~~_o.g~§_sta~o,__pois, além de ser
submetida ao regime de autonomia especial das agências que se aproxima do regime
principiológico estabelecido no art. 21, ines. I e 11, da LDNSB e no art. 28, ines. I e 11, do
Decreto regulamentar n.º7.217/2010 (art. 1º, da Lei estadual n.º4.556/2005), possui
competência legal para regular estes serviços, desde que precedido de convênio
firmado com os Municípios lhe delegando esta função (art. 2º, inc. 11, da Lei estadual
n.º4.556/2005). .

Os consórcios intermunicipais, a princípio, não são considerados
prestadores dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, pois a minuta de
protocolo de intenções padrão elaborada com apoio técnico do Estado induz a
delegação contratual, pelo consórcio, desses serviços para a iniciativa privada como
representante dos Municípios consorciados. Ou seja, os consórcios intermunicipais não
prestam, de per si, por meio de contrato de programa, os serviços de resíduos sólidos,
mas sim atuam como delegatários desses serviços como representante dos Municípios
consorciados.
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A formalização do contrato de concessão, de permissão ou de terceirização
acaba, necessariamente, afastando a contratação de contrato de programa, o que,
inclusive, é o que prevê o §1º, do art. 30, do Decreto n.º6.017/2007. Isso se explica
porque, ambos os contratos se ocupam do mesmo objeto prestacional, qual seja, a
execução de serviços públicos, no caso, de gerenciamento de resíduos sólidos. O que
muda, porém, é o ambiente deformalização desses contratos com as respectivas
partes. O contrato de proqrama é firmado em ambiente de gestão associada entre
órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta com dispensa de
licitação. Por outro lado, o' contrato de concessão, de permissão ou de terceirização é
firmado em ambiente concorrencial em que se faz necessário a instauração de
processo licitatório para escolher o empresário apto, técnica e financeiramente, para
executar o serviço em prol da Administração Pública.

Não é outra a posição de José dos Santos Carvalho Filho, que, ao comentar
o emprego concomitante dos contratos de programa e de concessão, leciona o que
segue:

"/.../ é de se distinguir a gestão associada para a prestação de serviço
público formalizada, de um lado, por contrato de programa e, de outro, por contrato
de concessão de serviços públicos. Se os interessados já firmaram o ajuste por
meio das regras da concessão, não haverá espaço para o contrato de programa.
No fundo, ambos os mecanismos espelham a delegação total ou parcial da
execução de serviço, mas na concessão o executor é a empresa privada, ao passo

. 'que na gestão associadaos gestores são pessoas adrnlnlstratlvas'",

Outro fator que pode impedir que os ccnsórcies intermunicipais sejam
considerados prestadores de serviços de resíduos sólidos para os Municípios
consorciados tem relação com a ausência de normas mínimas disciplinadoras do
contrato de programa no protocolo de intenções, segundo determina a alínea "d', do
inc. XI, do art. 4º, da LCP, que é repetido pela alínea "d', do inc. XII, do art. 5º, do seu
Decreto regulamentar n.º6.017/2007. Isso, porém, pode ser superado com inserção de
regras mínimas sobre o contrato de programa no contrato de consórcio público, desde
que seja observado o rito de alteração deste último contrato na forma estabelecida no
art. 12, da LCP e no art. 29, do Decreto regulamentar n.º6.017/2007.

Os consórcios intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro, portanto, podem
ser entendidos como consórcios gestores dos serviços de resíduos sólidos, pois,
segundo os objetivos previstos na minuta de protocolo de intenções padrão, são
responsáveis, em síntese, pelas seguintes atividades: (1) promoção dos planos

5 Consórcios Públicos (Lei n.º11.107, de 06.04.2205, e Decreto n.º6.017, de 17.01.2007). Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009. p. 133.
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intermunicipais e apoio aos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
(2) suporte ao processo regulatório e fiscalizatório realizado pela entidade de
regulação; (3) realização de concessão, permissão e terceirização dos serviços de
gerenciamento de resíduos sólidos para a iniciativa privada como representante dos
Munlctpios-consorclados: (4) promoção de indução ao controle' social sobre a gestão e
o gerenciamento de resíduos sólidos; e, (5) realização do fomento à coleta seletiva com
a participação das organizações de catadores.

Nesse contexto, os consórcios intermunicipais possuem, além da estrutura
administrativa básica mencionada acima indicada pela LCP e seu Decreto
regulamentar n.º6.017/2007, outros órgãos administrativos internos para melhor
desempenhar a função de gestor dos serviços de resíduos sólidos,' a saber: (1)
Gerencia Operacional, órgão executivo composto de um gerente e de um sub-gerente
operacional, ambos funcionários de confiança da Presidência, responsável pela
modelagem e implementação da delegação contratual dos serviços de gerenciamento
de resíduos sólidos; (2) Ouvidoria, órgão fiscalizatório integrado por um ouvidor-geral
de confiança da Presidência, detentor de função de controle social; e, (3) Câmara de
Arbitragem, órgão deliberativo e não permanente, que é formado, em caso de lide
administrativa, pela entidade de regulação, pelo prestador e pelo Município consorciado
ou, nos termos autorizados pelo contrato de consórcio público, pelo Consórcio Público, '
a fim de dirimir os conflitos decorrentes da concessão, da permissão ou da
terceirização dos serviços de resíduos sólidos.

Em suma, os consórcios intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro
foram modelados para serem os articuladores principais da gestão e do
gerenciamento dos serviços ~~ res~~uos s~~i~os~~~ord~~~~~ todas as ações
dos Municípios consorciados em prol do aperfeiçoamento dessa gestão e desse
gerenciamento.

3. Rito de instalação do consórcio público: breves considerações"

A instalação do consórcio público começa pela elaboração do protocolo de
intenções (art. 3º da LCP; e, art. 6º, do Decreto n.º6.017/07), instrumento básico e
embrionário do contrato de consórcio, segundo as cláusulas mínimas arroladas no
artAº, da LCP e no art. 5º, do Decreto n.º6.017/07. Terminada a elaboração do
protocolo de intenções, este deve ser assinado pelos Prefeitos, encaminhado-o para a
publicação na imprensa oficial.

6 Para um aprofundamento sobre o rito de instalação dos consórcios públicos, ver: ARAÚJO, Marcos
Paulo Marques. "Contratação de Consórcios Públicos Intermunicipais pela Lei n.º11.107/05, Lei de
Consórcios Públicos para a Gestão Associada de Serviço Público". Disponível em:
www2.ibam.orq.br/teleibam/estudo.asp.
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Feito isso, o protocolo de intenções deverá ser enviado para as respectivas
Câmaras Municipais, para que seja ratificado (art. 5º da LCP). Obtida a ratificação,
converte-se em contrato de consórcio. Se já houver autorização legislativa para o
Município firmar o contrato de consórcio, não será necessária a ratificação do protoloco
de intenções pela Câmara Municipal (§4º do' art. 5º da LCP; e, §7º, do art. 6º, do
Decreto n.º6.017/07).

Quando o contrato! de consorcio entrar em vigor, é indispensável a
convocação de reunião extraordinária da Assembléia Geral, composta pelos Prefeitos
dos Municípios consorciados, para que haja a aprovação do estatuto do consórcio, que
representa o instrumento que trará todo o detalhamento do contrato de consórcio,
especialmente os direitos e deveres dos seus empregados públicos. Nessa ocasião,
recomenda-se que também seja feita a escolha e, por conseguinte, a nomeação dos
membros integrantes dos órgãos do consórcio público. Uma vez aprovado o estatuto,
deverá ser publicado para todos os efeitos legais.

Caso o consórcio público seja de Direito Privado, o estatuto social deverá
ser levado ao registro competente, para que o consórcio passe a deter, então, a
personalidade jurídica correspondente. O consórcio público de Direito Público não
precisa levar o seu estatuto ao registro, pois adquire a sua personalidade com a
entrada em vigor das leis de aprovadas pelas Câmaras Municipais.

3.1. Instalação do Consórcio Noroeste 1

O Consórcio Noroeste 1, ao adotar, integralmente, a minuta de protocolo de
intençõespadrão ela~~ra~~_c;'?fl!_o_apoiotécni_c~_d_~Est~do do Rio de Janeiro, constitui
consórcio público de Direito Público e, por conseguinte, associação pública dotada de
natureza jurídica de autarquia interfederativa, tendo atuação unisetorial voltado, única e
exclusivamente, para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos.

Tal qual os demais consórcios intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro,
o Consórcio Noroeste 1 também pode ser entendido como gestor dos serviços de
resíduos sólidos, porque, repita-se, representa articulador principal de todas as ações
dos Municípios consorciados em prol do aperfeiçoamento da gestão e do
gerenciamento dos serviços de resíduos sólidos.

Consoante se depreende da leitura dos documentos disponibilizados, pelo
Consórcio Noroeste 1, para a elaboração deste parecer, os Municípios consorciados já
trilharam a fase de instalação desse consórcio.
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Em outras palavras, tudo leva a crer que os Municípios consorciados já
subscreveram o protocolo de intenções e, por conseguinte, encaminharam para as
suas Câmaras Municipais respectivas, a fim de houvesse a devida ratificação legal.
Uma vez ratificado o protocolo de intenções com a sua conversão em contrato de
consórcio público, ocorreu a convocação, mediante ato formal, dos Municípios
consorciados para participarem de reunião ordinária, que foi realizada em 17 de
novembro de 2009, a fim de obter-se a aprovação do estatuto social e, ainda, a
designação dos membros da Presidência e da Diretoria Executiva; o que se deu, de
fato.

Todavia, é possível sustentar que o ciclo da instalação do Consórcio
Noroeste 1 ainda não findou de todo, pois não se promoveu, por completo, a escolha
de membros para o preenchimento de órgãos administrativos estratégicos e vitais para
o perfeito funcionamento desse consórcio. Explique-se.

o Consórcio Noroeste 1 não promoveu a designação dos membros da
Gerencia Operacional, que conduzirá a modelagem e a implementação da concessão,
da permissão e da terceirização dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos,
nem sequer do Conselho Fiscal, que constitui no órgão de controle interno das contas
desse consórcio.

Ora, se o Consórcio Noroeste 1 pretende, de forma premente e célere,
realizar a delegação contratual da instalação e da operação de aterro sanitário, é certo
que este. p'rocesso de delegação deverá ser conduzido pelo órgão competente para
tanto, que é, repita-se, a Gerência Operacional, sem o qual o não poderá fazê-Ia, posto
que os demais órgãos são de~p!90~ dessa atrlbuição. Daí, a necessidade de
preenchimento dos cargos dessa gerência.

O mesmo entendimento pode ser estendido para a falta de designação dos
membros do Conselho Fiscal, pois significa, em última análise, a ausência completa e
absoluta de controle interno desempenhado por órgão competente sobre as contas do
Consórcio Noroeste 1, importando, com isso, em séria violação aos princípios da
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da responsabilidade fiscal, que são
densificados pelas normas orientadoras do controle interno estabelecidas no art. 74,
incs. I a IV, da, da CRFB/88.

A falta de investidura dos membros no Conselho Fiscal torna a situação
ainda mais grave, porque o Consórcio Noroeste 1 celebrou, em 1º de março de 2010,
contrato de rateio com os Municípios consorciados, a fim de viabilizar a transferência
de recursos públicos dos Municipios consorciados para fazer frente às despesas deste
consórcio para o exercício financeiro de 2010. Ou seja, se não há Conselho Fiscal
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devidamente constituído, não existe na estrutura do Consórcio Noroeste 1 quem faça o
devido acompanhamento e controle sobre os recursos transferidos mediante contrato
de rateio.

Afora isso, faz-se' necessário que o Consórcio Noroeste 1 adote as
providenciarias necessárias para prover, mediante concurso público, os empregos
públicos constante em seu quadro de técnico, a fim de iniciar as atividades rotineiras
dessa administração consorcial: especialmente àquelas necessárias à instauração do
processo licitatório para a contratação de empresa especializada que promoverá a
execução dos serviços deqerenclarnento de resíduos sólidos.

Enquanto não há o provimento dos empregos' públicos mediante concurso
público, o Consórcio Noroeste 1 poderá contratar, temporariamente, na hipótese e na
forma admitida pelo contrato de consórcio público, pessoas para ocuparem estes
empregos públicos. Outra solução é a solicitação, pelo Consórcio Noroeste 1, de
cessão de servidores para os Municípios consorciados para a mesma finalidade, desde
que as suas atribuições dos cargos de origem sejam idênticas aos dos empregos
públicos do quadro técnico desse consórcio.

Outrossim, faz-se necessário que a Presidência, nos termos do estatuto
social, convoque reunião extraordinária da Assembléia Geral para promover, de
imediato, a designação dos membros da Gerência Operacional e do Conselho
Fiscal, sem prejuízo de adotar todas as demais providências necessárias para
prover o quadro técnico do Consórcio Noroeste 1.

4. Rito de operação do consórcio público: breves considerações"
•• _. __ • _ • __ '._~ .. "" ·_.T ._,.~

Tão logo o consórcio público adquira a sua personalidade jurídica, inclusive
com a aquisição do seu registro no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ,
poderá, nos termos do contrato de consórcio, assumir direitos e responder pelos seus
deveres em prol dos Municípios consorciados visando o alcance dos seus objetivos,
dando início, assim, a sua operação. . ,

Para tanto, cada Município consorciado deverá prever as despesas de
custeio (leia-se, pessoal, bens, material de escritório etc.) e, se houver, de capital
(como, por exemplo, instalação e operação de aterro sanitário) em prol do consórcio
público, consignando-as em suas leis orçamentárias, sob pena de exclusão daquele e,

7 Para um exame detalhado do rito da operação de consorciamento, ver: ARAÚJO, Marcos Paulo
Ma rques. "Contratação de Consórcios Públicos Intermunicipais pela Lei n.911.107/05, Lei de Consórcios
Públicos para a Gestão Associada de Serviço Público". Disponível em:
www2.ibam.orq.br/teleibam/estudo.asp.
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ainda, de responsabilidade do gestor público que não o fizer. Esta é a regra.
Excepcionalmente, se o Município consorciado estiver sob regime de
contingenciamento de despesa, deverá notificar, previamente, o consórcio público, que
se adequará a esta nova realidade (art. 14 e seu parágrafo único, do Decreto
•n.º6.107/2007).

Uma vez feito isso" 6 Município consorciado deverá formalizar com o
consórcio público o contrato de ratelo, cuja modelagem e conteúdo têm sede no art. 8º,
da LCP e art. 13, do Decreto n.º6.017/2007, a fim de viabilizar a transferência de
recursos públicos para fafer frente às despesas de custeio e de capital mencionadas.
Ou seja, o consórcio público, por meio de contrato de rateio, receberá recursos para as
suas despesas ordinárias relativas a material de escritório, pessoal, bens. e etc., sem
prejuízo de receber valores, inclusive tarifas, para implementar os serviços públicos e
atividades correlatas sob sua responsabilidade.

Caso o consórcio público seja concebido como prestador dos serviços de
resíduos sólidos, deverá formalizar contrato de programa, cujas regras têm sede no art.
13, da ~CP e nos arts. 30 a 35, do Decreto n.º6.017/2007, com os Municípios
consorciados, a fim de Ihes ofertar, de per si, os serviços em apreço.

De outra feita, se o consórcio público for tido como gestor ou, ainda,
regulador, poderá formalizar contrato de concessão, de permissão ou, até mesmo, de
terceirização com a empresa especializada, para que esta preste os serviços de
resíduos sólidos para os Municípios consorciados.

Antes, porém, da formalização dos contratos de programa, de concessão e
de permissão para execução dos serviços de resíduos sólidos, os Municípios
consorciados ou, quando couber, o consórcio público deverão, em observância ao art.
11, incs. I a IV, da LDNSB e ao art. 39, incs. I a IV, do seu Decreto regulamentar
n.º7.217/2010, cumprir as seguintes exigências:

1) elaborar o plano municipal ou, se for caso, intermunicipal de gestão
integrada de resíduos sólidos;

2) promover estude de viabilidade técnica e financeira que demonstre a
sustentabilidade da prestação mediante contrato indicado;

3) expedir marco regulatório setorial de resíduos sólidos;

4) designar a entidade de regulação sobre os serviços de resíduos
sólidos; e,
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5) empregar transparência (leia-se, realização de audiência e consulta
pública) sobre o edital e os contratos de concessão e de programa.

Caso não sejam atendidas as exigências mencionadas, os contratos de
programa, de concessão e de permissão serão nulos de pleno direito, sem
prejuízo da responsebiliznçêo dos gestores públicos que deram causa a
inobservância dessas exigênc1as legais.

Vale ressaltar que há quem defenda que os contratos de terceirização
regidos pela LLCA não se submetem às exigências mencionadas acima, pois servem,
apenas, para ofertar para a Administração Pública o suporte da iniciativa .prlvada em
prol da prestação de atividades materiais e humanas, constituindo,assim, na
disponibilização de serviço acessório que complementará a atuação estatal fim.
Todavia, não é isso o que ocorre na realidade prática.

Os Municípios, de uma forma em geral, sempre recorreram à terceirização
para a prestação, integral e completa, dos serviços de resíduos sólidos, constituindo,
claramente, na execução de serviço público propriamente dito, e não, apenas,
fornecimento de atividades complementares desses serviços.

Trata-se, em última análise, de uma concessão imprópria dos serviços de
resíduos sólidos, que foi apelidada de terceirização, desviando-a da sua concepção
doutrinária, tradicional. Com efeito, é forçoso concluir que os contratos de
tereeirização de resíduos sólidos, por representarem a prestação finalística
propriamente dita desses serviços, também devem obede.Qerà~ªKigêneias legais
no art. 11, ines. I a IV, da LDNSB e no art. 39, ines. I a IV, do seu Decreto
regulamentar n.Q7.217/201 o.

4.1. Operação do Consórcio Noroeste 1

Como já dito, o Consórcio Noroeste 1 já trilhou, ainda que de forma
incompleta, a sua instalação, estando, assim, apto a percorrer a via da operação do
consorciamento; o que o Consórcio Noroeste 1 já vem fazendo.

Consoante se extrai da leitura dos documentos que também foram
disponibilizados pelo Consórcio Noroeste 1 para a elaboração deste parecer, a
Presidência convocou os Municípios consorciados para participarem de reunião
extraordinária, no dia 1º de março de 2010, para a aprovação do contrato de rateio
para vigorar para o exercício financeiro de 2010, cujo objeto já foi deliberado e
aprovado pelos membros da Assembléia Geral.
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Não nos foi dado a saber se os Municípios consorciados, antes de
formalizarem o contrato de rateio em favor do Consórcio Noroeste 1, já tinham
consignado em suas leis orçamentárias correspondentes a dotação orçamentária
necessárias para fazer frente às despesas desse consórcio.

Caso isso não tenha sido feito, o Município consorciado omisso poderá ser
excluído do Consórcio Noroeste 1 segundo determina o §5º, do art. 8º, da LCP e §1º,
do art. 26, do Decreto regulamentar n.º6.017/2007, após o devido processo expulsório
estabelecido no contrato" de consórcio público, em que seja assegurado o devido
processo legal, sem prejuízo de o gestor público faltoso ter a sua conduta tipificada
como ato de improbidade administrativa, segundo prevê o art. 10, inc. XV, da Lei
n.º8.492/1992, Lei de Improbidade Administrativa - LIA, e o §2º, do art. 13, do Decreto
n.º6.017/2007.

Em relação à forma do contrato de rateio firmado entre o Consórcio
Noroeste 1 e os Municípios consorciados, vale ressaltar que mais se parece com uma
lei, um atá normativo do que com um contrato, pois traz, apenas, artigos e incisos, que
tentarn.uninirnarnente, prever as despesas e fixar as receitas com as obrigações do
Consórcio Noroeste I e dos Municípios consorciados para o cumprimento das suas
regras. Portanto, além de ser desprovido de cláusulas e seus respectivos parágrafos,
não dispõe, de forma clara, do objeto, das obrigações das partes, da vigência ou do
foro. Isso, porém, não chega a trazer qualquer vício flagrante para o contrato em
apreço. Recomenda-se, apenas, que os próximos contratos de rateio sigam, de fato,
forma propriamente dita de contrato.

No tocante ao conteúdo do contrato de rateio do Consórcio Noroeste 1, não
há, a princípio, flagrantes ilegalidades, sendo, porém, necessárias algumas
complementações. Senão, vejamos.

o art. 1º, do Contrato de Rateio do Consórcio Noroeste 1 estima a receita
para o exercício financeiro de 2010 no valor de R$224.700,OO (duzentos e vinte e
quatro mil e setecentos reais) fixando a despesa no mesmo valor.

o art. 2º, desse contrato, por sua vez, classifica a transferência para o
consórcio como receita corrente, detalhando, em seus parágrafos, a forma de rateio
entre os Municípios consorciados; o que tudo indica que ocorreu segundo critério
igualitário, isto é, todos os Municípios consorciados contribuíram para compor a receita
do consórcio com o mesmo valor.
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o art. 3º, desse contrato detalha as despesas do consórcio, alocando os
recursos segundo as suas necessidades para o exercício financeiro de 2010.

Os arts. 4º a 8º, desse contrato traz normas sobre as obrigações dos
Municípios consorciados e do Consórcio Noroeste 1 em relação à necessidade de
suplementação e de realocação: orçamentária com a correspondente aplicação
financeira, inclusive por meio de operação de crédito, para fazer frente às despesas do
consorciamento.

Todavia, o contrato de rateio é omisso a respeito das eventuais indenizações
que o Município consorciado, que se retira, deve pagar para o Consórcio Noroeste 1
ou, ainda, para os demais Municípios consorciados, Ise, porventura. houver sido
beneficiado com a prestação de um serviço ofertado pelo consórcio, mas ainda não
integralmente pago.

Além disso, não há qualquer norma no contrato de rateio que permita que o
Município consorciado, ao invés de efetuar a transferência de recursos financeiros,
possa ceder bens e/ou servidores para o Consórcio Noroeste 1, fazendo a devida
compensação financeira por esta alocação de patrimônio, seja de bem seja de pessoal.

Em suma, o contrato de rateio não possui forma de contrato, mas isso
não chega a maculá-lo, Todavia, deve ser complementado, mediante termo
aditivo, que traga regras a respeito das conseqüências financeiras para o
Consórcio Noroeste 1 quando o Município consorciado se retira e, ainda, da
compensação financeira, pelo Município consorciado, quando vier a ceder bens
e/ou pessoal, ao invés de transferir, integralmente, recursos públicos, tão-

,~---.~-- ' ... _-
somente.

5. Alteração do contrato de consórcio público: breve explicação necessária

Conforme já examinado, o protocolo de intenções é submetido ao devido
processo legislativo perante a Câmara Municipal e, depois, à sanção e à promülgação
e publicação pelo Prefeito, convolando-se, assim, em contrato de consórcio público.
Daí porque, o contrato de consórcio público tem força de lei, após a devida ratificação
legal pelos Poderes municipais constituídos.

Nesse contexto, a alteração do contrato de consorcio público, tal qual
qualquer lei, se dá mediante nova deflagração do processo legislativo, depois da
deliberação formal do objeto da modificação no âmbito da Assembléia Geral, segundo
prevêem o art. 12, da LCP e o art. 29, do seu Decreto regulamentar n.º6.017/2007.
Este procedimento serve tanto para a alteração subjetiva, que tem relação com as
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partes do contrato de consórcio, quanto para a objetiva, que guarda afinidade com a
modificação perpetradas em prol do objeto consorcial.

José dos Santos Carvalho Filho, ao comentar o rito da alteração do contrato
dê consórcio público, traz a concepção de um requisito formal que abrange três etapas,
na forma que segue:

"O requisito formal para a alteração ou extinção contratual pressupõe
três etapas.

A primeira é aquela em que os consorciados decidem sobre a proposta
de alteração ou extinção do consórcio público. Nessa fase, havendo consenso,
elabora-se o instrumento que contém a proposição para sua futura apreciação pelo

i '
governo de cada consorciado.

A segunda consiste na promulgação de lei pelos entes participantes do
consórcio, nela ficando ratificado o instrumento em que se propõe a alteração ou a
extinção. Essa etapa é toda desenvolvida junto aos governos dos entes
participantes e guarda correspondência com o art. 5º da Lei 11.107/2005, que exige
lei para a ratificação do protocolo de intenções - este, por sua vez, configurando-se
como pressuposto do contrato de consórcio público.

A terceira etapa corresponde àquela em que o referido documento é
apresentado na assembléia geral e nesta recebe a sua aprovação".

Assim sendo, o ingresso de novos membros no consórcio público, cujo nome
não conste no protocolo de intenções, importará na realização da alteração subjetiva
do seu contrato de consórcio, em que será indispensável a elaboração consensual
entre os Municípios consorciados do termo aditivo pertinente ao ingresso desse novo
membro. Feito isso, o termo aditivo deverá ser ratificado pelas Câmaras Municipais de
cada Município consorciado, exterlorizando a sua concordância legal com a alteração
pretendida. Por fim, a Assembléia Geral deverá deliberar e aquiescer com a
modificação subjetiva do contrato de consórcio.

Uma vez mais, recorre-se às lições de José dos Santos Carvalho Filho, que,
ao tratar da alteração subjetiva do contrato de consórcio público, leciona o seguinte:

"No caso de ingresso de algum ente federado que não tenha sequer
participado do protocolo de intenções, deverá proceder-se, imprescindivelmente, à
alteração do contrato. Aliás, a rigor, a alteração processar-se-á também na hipótese
de signatário do protocolo que tenha retardado seu ingresso. A razão é simples: se
o contrato não mencionou esse ente como consorciado, sua inserção no ajuste vai
gerar necessariamente a alteração contratual em seu elemento subjetivo, ou seja,
no elemento relativo aos sujeitos do contrato". (grifo do original)

8 Idem, p. 123.
9 Ibidem, p. 91.
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5.1. Fusão dos Consórcios Noroeste 1 e Noroeste 2

Consoante se percebe da leitura do estatuto social do Consórcio Noroeste
reformado, operou-se a fusão do Consórcio Noroeste 1 com o Consórcio Noroeste 2,
instituindo-se, assim, um único consórcio público.

Não nos foi dado a saber se o processo de fusão do Consórcio Noroeste,
que, em última análise, representa uma alteração subjetiva relacionada com a junção
de membros consorciadds não previstos no protocolo de intenções, observou a
tramitação estabelecida no art. 12, da LCP e no art. 29, do seu Decreto regulamentar
n.º6.017/2007, ou seja, deliberação consensual entre 'os Municípios consorciados,
seguida da ratificação pelas Câmaras Municipais, resultando, por fim, na aprovação
dessa fusão pela Assembléia Geral.

Caso isso não tenha ocorrido, a fusão do Consórcio Noroeste 1 com o
Consórcio Noroeste 2 resta gravada de vício quanto a forma, incorrendo em flagrante
ilegalidade por inobservância da exigência prevista na LCP e no seu Decreto
regulamentar n.º6.017/2007, não gerando, por conseguinte, efeitos no ordenarnento
jurídico desde o seu nascedouro.

6) Estatuto social do Consórcio Noroeste

. .vale ressaltar, ainda, que o estatuto social do Consórcio Noroeste constitui,
em síntese, numa cópia da minuta de protocolo de intenções padrão elaborada com o
apoio técnico do Estado, não trazendo a_p~rm~nori?aç.?o deste último instrumento, o
protocolo; o que é a função do estatuto social.

Ademais, o estatuto não dispõe sobre o exercício do poder disciplinar e
regulamentar incidente no quadro de pessoal do consórcio, nem sequer sobre as
atribuições administrativas, hierárquica, avaliação de eficiência, lotação, jornada de
trabalho e denominação dos cargos.

Assim sendo, o estatuto social do Consórcio Noroeste precisa ser revisto, a
fim de pormenorizar as regras do protocolo de intenções e, mais do que isso, disciplinar
os direitos e deveres dos empregados públicos do seu quadro de pessoal; o que foi
completamente omisso.

11I - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conclui-se o que segue:
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1) a Presidência, nos termos do estatuto social, deverá convocar reunião
extraordinária da Assembléia Geral para promover, imediatamente, a designação dos
membros da Gerência Operacional e do Conselho Fiscal, assim como adotar as. .
medidas necessárias para preencher os empregos públicos do quadro de técnico do
consórcio;

r
2) o contrato de rateio com vigência para o exercício financeiro de 2010 deve

ser complementado, por meio de aditivo, que estabeleça as conseqüências financeiras
para o consórcio quanto -'~ Município consorciado se retire e, ainda, a compensação
financeira, pelo Município consorciado, quando vier a ceder bens e/ou pessoal em prol
do consórcio. i

4) o processo de fusão do Consórcio Noroeste 1 com o Consórcio Noroeste
2 deve ser revisto segundo determina o art. 12, da LCP e o art. 29, do seu Decreto
regulamentar n.º6.017/2007, vez que o procedimento adotado para tanto foi feito ao
arrepio d~ marco regulatório do consorciamento, não detendo validade no ordenamento
jurídico ..

3) o estatuto social deve ser revisto, a fim de pormenorizar as regras do
protocolo de intenções, assim como dispor sobre os direitos e deveres dos empregados
públicos integrantes do quadro de pessoal do consórcio .

. É o parecer, salvo melhor juízo.

Rio deJaneiro, 4 de dezembro de 2010.
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