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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar a figura jurídica do “contrato de 

programa”, instituída pela Lei federal n. 11.107/05, como modalidade contratual apta e 

adequada a viabilizar a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada entre 

os entes federativos ou entre estes e um consórcio público. O contrato de programa está 

inserido numa nova racionalidade administrativa, imprimida no Brasil com relevo a partir 

da publicação da Emenda Constitucional n. 19/98 – racionalidade esta segundo a qual a 

Administração Pública tem o seu caráter impositivo e de unilateralidade arrefecido, em 

prol da concertação, tanto entre os entes públicos, quanto entre estes e entidades privadas. 

Nesse contexto, o contrato administrativo adquire novos contornos, celebrando o acordo e 

a consensualidade entre as partes em prol da obtenção de melhores resultados e da 

eficiência administrativa. A Emenda Constitucional n. 19/98, ao inserir na Constituição da 

República o artigo 241, referendou a cooperação entre entes federativos, já prevista no 

parágrafo único de seu artigo 23, ao autorizar a gestão associada de serviços públicos. 

Entretanto, somente em 06 de abril 2005 essa atuação cooperativa no âmbito da prestação 

de serviços públicos é regulamentada, com o advento da Lei federal n. 11.107. Nessa 

égide, a figura jurídica do contrato de programa será examinada num cenário de 

transformação do instituto do contrato administrativo e inserida no modelo de federalismo 

cooperativo vigente no Brasil. Ao final, serão apreciados alguns instrumentos jurídicos que 

demonstram como vêm se dando as experiências de gestão associada de serviços públicos 

desde o advento da Lei federal n. 11.107/05 na seara do saneamento básico.       



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the “public-public partnership agreement”, grounded on 

the Brazilian legislation by the Federal law n. 11.107/05, as the appropriate instrument to 

enable the associated provision of public services between the federated units or between 

those and a public consortium. The public-public partnership agreement is inserted in a 

new administrative rationality, which gained relevance in Brazil as the Constitutional 

Amendment n.19/98 was published. According to this rationality, the Public 

Administration has its usual authoritarian and unilateral behaviors diminished, leaving 

more room for administrative concertation between federate units, as well as between those 

and private entities. In this context, the administrative contract acquires new 

configurations, giving emphasis to the agreement and to consensuality between the parts 

involved, aiming better results and administrative efficiency. The Constitutional 

Amendment n.19/98, as it inserts the article n. 241 in the Federal Constitution text, 

endorsed the cooperation between federated units, which was already predicted on its 

article 23, single paragraph, as it authorized the associated management of public services. 

However, only on April 6th 2005 this cooperative performance, on what concerns the 

provision of public services is ruled, as the Federal law n. 11.107 is published. 

Accordingly, the public-public partnership agreement will be examined in a scenery of 

transformation in the administrative contract configuration and situated in the cooperative 

federalism structure adopted in Brazil. At the end, some legal instruments on sanitation 

will be examined, in order to illustrate how the experiences concerning the public services 

associated management have been taking place since the publication of the Federal law n. 

11.107/05.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho pretende estudar a figura jurídica do contrato de programa 

instituída pela Lei federal n. 11.107/05, como modalidade de cooperação interfederativa útil à 

prestação de serviços públicos sob regime de gestão associada pelos entes federados, inserido 

na perspectiva de uma Administração Pública que atua de forma concertada.    

Apesar da importância e atualidade do tema, um levantamento da literatura jurídica 

nacional demonstra que ele ainda é pouco estudado, sendo escassa a bibliografia que trata da 

matéria em profundidade. 

Paralelamente, associado à ainda recente vigência da Lei federal n. 11.107/05, também 

são escassos os contratos de programa celebrados entre entes federados para a prestação de 

serviços públicos sob regime de gestão associada. Assim, é premente o estudo do tema, 

especialmente ante as soluções no âmbito da eficiente prestação de serviços públicos que a 

atuação cooperativa entre entes federados é capaz de viabilizar. 

Faz-se importante compreender o Direito Administrativo face à realidade, e não 

apenas como uma teoria autônoma. Deve-se tomá-lo como instrumento da ação 

administrativa, dotado de mecanismos capazes de promover uma Administração Pública mais 

eficiente e capaz de responder aos anseios dos administrados. Como afirma John Eberhard 

Schmidt-Assmann, a prática cotidiana não só está sujeita ao Direito, mas também o conforma 

e o impregna1.  

 Nesse diapasão, o contrato de programa é um instituto jurídico com nítido esteio na 

realidade. Decorre da necessidade de os entes federados cooperarem e atuarem de modo 

coordenado para a consecução de objetivos comuns ou próprios. Se outrora o faziam de modo 

informal ou mediante convênios, ante o advento do contrato de programa, a prestação de 

serviços públicos sob regime de gestão associada adquire não apenas contornos formais, mas 

também segurança jurídica e estabilidade. 

O contrato de programa se insere num contexto de transformação do modo de atuação 

da Administração Pública brasileira e dos instrumentos que lhe são úteis à realização de suas 

finalidades e à consecução do interesse público, em especial do contrato administrativo. 

                                                           

1 SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Madrid: 
Marcial Pons, 2003. p. 13. 
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Também é consonante à racionalidade cooperativa imprimida ao Estado brasileiro, em todas 

as esferas, desde o advento da Constituição da República de 1988.   

Como fatores que contribuíram a esse novo agir da Administração Pública, têm-se a 

maior proximidade entre Estado e sociedade e a heterogeneidade de interesses detectados 

numa sociedade complexa, que estimulam o Poder Público a debater com os interessados a 

sua atuação. A emersão de interesses metaindividuais e a demanda por uma atividade 

administrativa mais racional, simplificada, eficiente e produtiva, melhor obtida quando existe 

consenso acerca das políticas públicas e das decisões a serem adotadas, também colaboram ao 

surgimento e multiplicação dos instrumentos consensuais. 

Essas mudanças são perceptíveis, no Brasil, em especial, no bojo da Reforma do 

Aparelho do Estado cujo marco normativo foi a publicação da Emenda Constitucional n. 

19/98. 

A emenda traz profundas mudanças para a Administração Pública, apontando na 

direção de um Estado menos centralizador e mais próximo de seus administrados, que, na 

consecução dos interesses públicos, deve considerar princípios até então não contemplados 

pelo texto constitucional, como a eficiência, a impessoalidade e a razoabilidade. Essa nova 

configuração do ente estatal distancia-se da posição autoritária, rumo à concertação2 e à 

composição de interesses, imprimindo significativas mudanças na forma como é pensado o 

Direito Administrativo – especialmente no atinente à prestação de serviços públicos e aos 

instrumentos jurídicos firmados pela figura do Estado.  

Nessa nova realidade, o contrato administrativo clássico cede espaço a novas 

modalidades contratuais, que têm como tônica o consenso, o acordo e a cooperação – seja ela 

entre entes estatais ou entre estes e particulares. 

Consoante a essa lógica consensual e afeita à descentralização, foi inserido no texto 

constitucional o atual artigo 241, preceituando a possibilidade de gestão associada de serviços 

públicos por meio de consórcios públicos, posteriormente regulamentado pela Lei federal n. 

11.107/05. 

O contrato de programa constitui um dos principais mecanismos da gestão associada 

de serviços públicos. Trata-se da modalidade contratual adequada para que dois ou mais entes 

                                                           

2 Nesse sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do 
direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 236-237. 
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federativos, ou entes federativos e um consórcio público, constituam obrigações mútuas 

referentes à prestação de um determinado serviço público, no âmbito da gestão associada.  

A temática da prestação de serviços públicos e da possibilidade de esta se dar de forma 

associada nos remete ao estudo da forma de organização do Estado brasileiro enquanto 

federação, fazendo-se pertinente uma análise da repartição de competências legislativas e 

materiais entre as entidades federativas.   

Num Estado federal, cada um dos entes que o compõem é dotado de autonomia (ainda 

que não sejam soberanos) e de poderes e competências próprias, a priori invioláveis.  Isso 

significa que a esfera de competências atribuídas a um determinado ente estatal não pode ser 

invadida por outro ente da Federação, sob pena de violação do princípio federativo. 

Contudo, há competências que, nos termos do que dispõe o artigo 23 da Constituição 

da República, podem ser exercidas pela União, Estados e Municípios, concomitantemente – 

são as denominadas “competências comuns”. É que, “para a defesa e o fomento de certos 

interesses, o constituinte desejou que se combinassem os esforços de todos os entes 

federais”3. Ademais, da leitura do dispositivo – especificamente de seu parágrafo único – 

denota-se com clareza que o federalismo brasileiro possui um caráter cooperativo, 

estimulando a colaboração entre os entes federados. 

Nessa égide, as searas das competências comuns atribuídas à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, se mostra prolífica ao desenvolvimento dos consórcios 

públicos e dos contratos de programa. 

A concepção de cooperação entre os entes federados, especialmente no que tange a 

prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, é consentânea com a já 

mencionada perspectiva contemporânea de Estado e de Administração Pública consensual, 

que estimula o diálogo entre os entes públicos e entre estes e os particulares. É também 

consoante à finalidade maior da Administração Pública, qual seja a consecução do interesse 

público, compreendido não como um conjunto de interesses definidos pelo ente estatal, mas 

como aqueles que são caros aos seus administrados.  

A legislação pátria já absorveu essa racionalidade de caráter cooperativo, que deve 

permear a atuação do administrador. Ela está expressa, por exemplo, na Lei federal n. 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

                                                           

3 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 774. 
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Tem-se, portanto, que a cooperação interfederativa, propugnada em 1998 pelo 

legislador constitucional, é, finalmente, uma realidade. Abrange, inclusive, a prestação de 

serviços públicos propriamente dita, a qual, ante o advento da Lei federal n. 11.107/05 pode 

ser realizada sob regime de gestão associada, instrumentalizada pelo contrato de programa.  

Para realização do presente trabalho, foi utilizado o método dedutivo, com o estudo 

analítico e interpretativo da bibliografia existente sobre o tema, bem como dos diplomas 

normativos brasileiros que disciplinam a matéria, em especial a Lei federal n. 11.107/05 e o 

Decreto federal n. 6.107/07, em cotejo com a Constituição da República. 

Os trechos reproduzidos de obras doutrinárias estrangeiras foram traduzidos 

livremente, sendo, portanto, de minha responsabilidade eventuais incorreções. 

O estudo será realizado em 4 etapas.  

No primeiro capítulo será analisada a contratualização na atuação da Administração 

Pública. Para tal, será traçado um breve histórico da figura do contrato administrativo até o 

presente, sendo apreciadas as alterações sofridas pelo instituto e sua conformação atual, 

enfatizando-se as avenças celebradas entre mais de um ente administrativo – espécie em que 

se enquadram os contratos de programa. 

No capítulo seguinte será examinado o modelo federalista brasileiro, enfatizando-se o 

seu viés cooperativo, que estimula as ações conjuntas entre entes federados. 

O capítulo três tem como objeto principal a prestação de serviços públicos em regime 

de gestão associada e o contrato de programa como espécie contratual hábil à concretização 

desse fim. Aqui será analisada a Lei federal n. 11.107/05 – lei de consórcios públicos, as 

inovações por ela trazidas e sua operacionalidade. 

No capítulo final da presente dissertação serão apreciados três instrumentos jurídicos 

que retratam experiências de gestão associada de serviços públicos. Todos eles se referem à 

seara do saneamento. O primeiro deles consiste no contrato de programa celebrado entre a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e os municípios 

paulistas. O segundo instrumento examinado é o contrato de programa celebrado entre a 

Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA e o Município do Recife. Por fim, 

será apreciado o Protocolo de Intenções que originou o Consórcio Intermunicipal para a 

Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos – CONRESOL, celebrado entre o município de 

Curitiba e municípios de sua região metropolitana. Os instrumentos serão examinados sob um 

viés descritivo, buscando enquadrá-los na legislação pertinente.   
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Ao final, são trazidos como anexos o texto da Lei federal n. 11.107/05 e do Decreto 

federal n. 6.017/07, que regulamenta a primeira.  Também constam em anexo, com o intuito 

de ilustrar a presente análise e permitir ao leitor visualizar algumas práticas de prestação de 

serviços públicos sob regime de gestão associada vigentes, as minutas dos instrumentos 

comentados no capítulo quatro.  
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CONCLUSÃO 
 

A figura jurídica brasileira do contrato de programa, instituída pela Lei Federal n. 

11.107/05, emerge no bojo de uma nova realidade administrativa, que se desenvolveu, em 

especial, no final do século XX e início do século XXI, a partir do movimento de reforma do 

Estado. 

Essa nova realidade administrativa caracteriza-se por um novo modo de agir do 

Estado, como alternativa ao modelo clássico cunhado na imperatividade e na hierarquia e 

denota significativas mudanças em sua atuação – tanto no que se refere às relações 

estabelecidas com entes privados, quanto àquelas celebradas com entes públicos. Trata-se da 

Administração Pública Consensual ou Administração Pública Concertada.    

A Administração Pública Consensual tem como um de seus principais fundamentos o 

diálogo e a idéia de que a partir de ações concertadas e conjuntas entre os diversos atores, 

públicos ou privados, derivam resultados mais benéficos à população. 

Tem-se que a identificação dos interesses públicos, cuja realização é um dos principais 

escopos dos entes administrativos, se dá de modo mais palatável num ambiente dialógico, que 

permite ao administrador apreender as necessidades reais dos cidadãos. Ademais, ações 

conjugadas entre entes administrativos, especialmente no âmbito da execução de serviços 

públicos, costumam culminar no atingimento de melhores resultados, com menor dispêndio 

de recursos, celebrando os princípios da eficiência e da economicidade. 

Ante essa nova perspectiva de atuação estatal, mediante uma Administração Pública 

dialógica e num contexto de cooperação interfederativa, com a atuação conjugada e 

harmoniosa dos entes estatais entre si e com seus órgãos, a figura jurídica do contrato adquire 

crescente destaque. 

Todavia, o instrumento ganha relevância especialmente sob novos contornos, diversos 

daqueles típicos do contrato administrativo clássico, fundado na hierarquia e na desigualdade 

das partes contratantes, de cunho eminentemente patrimonial.  O contrato passa a ser 

compreendido como instrumento de cooperação e de coordenação de atividades realizadas por 

entes diversos – públicos e privados. Deixa, portanto, de ser útil apenas à realização de 

interesses opostos e torna-se instrumento para a consecução de interesses comuns, tornando-

se verdadeira ferramenta para a realização de finalidades de índole pública. É nessa égide que 
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se tem a denominada “contratualização da atividade administrativa”, caracterizada por um 

novo modo de agir, que atribui flexibilidade à atuação da Administração pública, ao ampliar a 

participação dos diversos agentes públicos e sociais e infligir responsabilidades aos diversos 

sujeitos envolvidos. 

O modelo federalista do Estado brasileiro, propugnado pela Constituição da República 

de 1988 e caracterizado por um viés cooperativo, como apregoa o parágrafo único de seu 

artigo 23, se mostra receptivo ao movimento de  contratualização na esfera pública, em 

especial para o exercício das competências comuns da União, do Estado, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como para a consecução de outros objetivos afins de mais de um ente 

federativo.  

O artigo 241 do texto constitucional, inserido pela EC n. 19/1998, publicada no seio da 

reforma do Estado, evidencia a importância da cooperação entre os entes federativos ao 

autorizar a gestão associada de serviços públicos. 

Ademais, a cooperação federativa é uma exigência da realidade, ante a escassez de 

recursos financeiros que torna, muitas vezes, entes federativos incapazes de adimplir suas 

obrigações constitucionais e prestar de modo adequado os serviços públicos de sua 

competência a seus cidadãos autonomamente. Em outros casos, mesmo sendo capaz de 

executar determinado serviço individualmente, a economia advinda de sua prestação sob 

regime de gestão associada torna esta  possibilidade muito mais conveniente ao administrador, 

que poderá atender um maior número de demandas da população com menor dispêndio de 

recursos. Não obstante, existem ainda as situações nas quais questões de ordem geográfica 

obrigam a ação cooperativa entre os entes federativos na execução de determinados serviços. 

Assim, a cooperação sinaliza em direção a arranjos político-administrativos que permitam o 

desenvolvimento mais eficiente das competências constitucionalmente atribuídas aos entes 

federativos. 

É nesse contexto, de contratualização da atividade da Administração Pública e de 

cooperação entre os entes federados, que está inserido o instituto jurídico do contrato de 

programa, trazido pela Lei federal n. 11.107/05, enquanto espécie contratual apta a viabilizar 

e a consolidar a prestação de serviços públicos sob regime de gestão associada. 

Trata-se de contrato interfederativo, “por meio do qual devem ser constituídas e 

reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha 

para com outro ente federativo ou para com o consórcio público, no âmbito da prestação de 
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serviços públicos por meio de cooperação federativa” 437. Por meio dele as partes signatárias, 

uma vez acordada a atuação cooperativa e a gestão associada de serviços públicos entre os 

entes federativos competentes, definem de modo pormenorizado a forma de sua atuação, seus 

deveres e responsabilidades. 

Note-se que tanto a Lei federal n. 11.107/05, quanto o Decreto n. 6.017/07, ao 

disciplinar a primeira, não trazem disposições exaustivas quanto à disciplina do contrato de 

programa, elencando apenas algumas cláusulas essenciais e impondo o dever de observância à 

legislação de concessões. Portanto, confere significativa liberdade às partes para regularem a 

relação jurídica entre elas estabelecida, não obstante a necessidade de atenderem também à 

legislação específica incidente sobre o serviço público objeto da gestão associada. Nessa 

égide, constata-se que o contrato de programa cria um regime jurídico especial à prestação de 

um determinado serviço público em regime de gestão associada, ante o regime jurídico geral 

instituído pela Lei. 

São muitas as vantagens advindas do contrato de programa instituído pela Lei federal 

n. 11.107/05. Ao constituir e regular as obrigações de um ente da Federação para com outro 

ente federativo ou para com um consórcio público de que seja parte, ou, ainda para com ente 

integrante da Administração Pública indireta de ente federativo consorciado, o contrato de 

programa confere segurança jurídica às relações firmadas. 

Isso se torna ainda mais evidente por se tratar de um instituto estável, que subsiste 

mesmo à extinção do consórcio público autorizativo da gestão associada. Nesse diapasão, o 

contrato de programa se mostra uma ferramenta mais apta à disciplina da prestação de 

serviços públicos por meio de cooperação federativa dos que os convênios administrativos de 

outrora, cuja precariedade colocava em risco as relações firmadas entre os entes 

administrativos e a continuidade dos serviços públicos, podendo ocasionar danos à população, 

não obstante a violação de um dos princípios reitores da Administração Pública.  

Ainda, ao materializar a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, 

o contrato de programa celebra o princípio constitucional da eficiência, que deve reger a 

Administração Pública em toda a sua atuação. Isso se deve ao fato de o modelo ter como 

conseqüência, usualmente, a economia de recursos, ao permitir um ganho de escala e diluição 

de custos fixos. 

                                                           

437 Conforme define o Decreto federal n. 6.017/07, em seu artigo 2º, inciso XVI. 
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Não obstante, a segurança jurídica conferida por essa espécie contratual, uma vez que 

delimita com clareza os deveres das partes contratantes, paralelamente à sua estabilidade, 

consigna às partes maior confiabilidade para a contração de financiamentos e atração de 

investimentos para a execução de eventuais obras necessárias à prestação dos serviços objeto 

da gestão associada.  

Entretanto, o uso do contrato de programa pela Administração Pública brasileira é 

ainda bastante tímido, conforme se constata de um exame das práticas nacionais. Nota-se que 

o convênio continua sendo um instrumento ainda utilizado para finalidades que seriam mais 

bem atendidas pelo contrato de programa, o que sugere um desconhecimento das ferramentas 

trazidas pela Lei federal n. 11.107/05. Não obstante, persiste uma confusão entre os conceitos 

de consórcio público e de contrato de programa, sendo muitas vezes utilizado o primeiro para 

disciplinar a prestação de serviços públicos em regime de gestão associada, quando a 

modalidade adequada seria a segunda. 

Na seara dos serviços públicos de saneamento básico, o contrato de programa vem 

sendo utilizado com maior regularidade. Isso se deve, aparentemente, em virtude do modelo 

de prestação dos serviços de saneamento básico instituído em grande parte do Brasil, em que 

se desenvolveram companhias estaduais de saneamento para a prestação de serviços 

compreendidos como de interesse local – e, portanto, de competência municipal, segundo o 

texto da Constituição da República de 1988. Ademais, muitos dos serviços compreendidos no 

conceito de saneamento básico inspiram a gestão associada, por excederem fronteiras 

geográficas, demandando a atuação cooperada. Ainda, a Lei federal n. 11.445/07 faz menção 

expressa ao contrato de programa como meio apto a viabilizar a execução dos serviços, 

referendando, assim, a sua utilização.   

Faz-se importante a expansão da prática da prestação de serviços públicos sob regime 

de gestão associada pelas administrações públicas brasileiras, especialmente ante uma 

realidade em que convivem a escassez de recursos financeiros e a exigência pela expansão de 

diversos serviços e por sua melhor prestação.  

A cooperação entre entes federativos não representa apenas a economia de gastos, mas 

também a troca de experiências, maior transparência em decorrência da diversidade de 

agentes políticos envolvidos e a possibilidade de implementar políticas públicas tidas como 

prioridades regionais. Além disso, a melhor prestação de serviços públicos à população 



208 
 

 

representa em muito a realização e a garantia de seus direitos fundamentais e a via 

cooperativa se mostra útil a esse objetivo. 

Assim, o contrato de programa, à medida que possibilita a cooperação entre os entes 

federativos de modo seguro e estável, é tipo contratual relevante de que é detentora a 

Administração Pública para o melhor cumprimento de seus deveres no que se refere à 

prestação de serviços públicos, devendo seu uso ser expandido pelos administradores 

brasileiros.   
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