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Resumo 

O objeto destas reflexões é o estudo sobre o 
consórcio de empresas que significa o 
agrupamento de sociedades feito através de um 
contrato, com a finalidade de executar determinado 
empreendimento, obrigando-se cada sociedade, 
em relação àquele com quem o consórcio vai 
contratar, de acordo com as condições previstas no 
contrato e respondendo apenas pelas obrigações 
por ela assumidas. 
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1. Introdução 

Nota-se que, com o advento do processo mundial de globalização da 

economia, a ferramenta da parceria tem sido utilizada não só como pressuposto de 

sobrevivência frente à evolução da economia mundial, mas para incremento do 

desenvolvimento tecnológico. A perspectiva é que, nos próximos anos, a recorrência 

ao consórcio, e também a outras modalidades de associações empresariais, na 

forma de joint ventures e outras, se fixe ainda mais, principalmente com a 

consolidação de blocos econômicos, ensejando-se assim premente necessidade de 

se intensificar novas formas de colaboração interempresarial. 

As operações de privatização no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização – PND, na sua maioria têm sido efetivadas através de consórcios de 

empresas. 
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Recentemente no Brasil, a privatização da Vale do Rio Doce, através de um 

consórcio de empresas, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN 

revelou a importância do instituto do consórcio de empresas, pouco abordado 

juridicamente. A questão retorna ao cenário com a concessão da exploração da 

Rodovia Bandeirantes ao Consórcio Jaraguá, que constituiu a concessionária 

Autoban. 

Os consórcios consistem em fórmulas de concentração provisória e flexível, 

efetivadas pela união de empresas que se relacionam para a realização de um 

determinado objetivo. Cria-se uma nova estrutura organizacional que representa o 

agrupamento, sem intervir na identidade de cada componente, mantendo-se 

juridicamente independentes. 

A formação de um consórcio apresenta inúmeras vantagens ao racionalizar os 

esforços das empresas, mobilizando as capacidades específicas e tornando as 

empresas consorciadas mais eficientes para a realização do objeto do consórcio, ou 

em situações extremas, nas quais isoladamente não teriam condições de executar 

determinados empreendimentos. Forma-se, portanto, sob a égide solucionadora de 

determinadas dificuldades ou obtenção de determinado interesse comum. 

 

2. Noções Históricas 

Embora se encontrem indícios da existência do consórcio na mais remota 

antiguidade, em regra geral associa-se o fenômeno do consórcio à economia da livre 

concorrência. 

A passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, o processo 

concentracionista e a necessidade de limitação da concorrência, contribuíram para o 

aparecimento dos cartéis e consórcios, que inicialmente sofreram restrições 

legislativas, Sherman's Act, de 1890. Inicialmente, os Estados se antepuseram aos 

aspectos negativos do fenômeno consorcial. As legislações repressivas dos abusos 

do poder econômico precederam às leis disciplinadoras do instituto. 

Dessa forma, ocorre, portanto, a precedência de dispositivos, disciplinando 

aspectos negativos que porventura afetem a ordem pública sob a égide da figura do 
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consórcio, pois nessa época partia-se do pressuposto de que qualquer forma de 

concentração empresarial tentava burlar o princípio da livre concorrência. 

A evolução e o crescimento da economia após a I Guerra, acarretaram 

alterações substanciais no mecanismo de mercado e concorrência, trazendo 

significativas alterações. Tal fenômeno ocasionou aumento do número de 

dispositivos reguladores, visando principalmente à atuação em consórcio e controle 

da formação de cartéis, dentre outros atos anticoncorrenciais. 

Tem-se, portanto, que o liberalismo econômico e a liberdade de contratar, 

permitindo, a livre concorrência entre as empresas, fizeram surgir a figura dos 

acordos empresariais. Portanto, ganha ênfase a união de empresas acarretando o 

seu crescimento, bem como surgindo celebração de acordos interempresariais, 

visando à posição de ascendência no mercado e mecanismo de sobrevivência, tendo 

em vista que as empresas tendenciaram a se associar para reagirem aos problemas 

oriundos do dogma da livre concorrência, entre eles a luta entre concorrentes, na 

qual os mais fortes procuram eliminação dos mais fracos. 

Durante o Século XIX, uma outra realidade se afigura: a internacionalização 

da economia, incidindo o fator relevante, de que as empresas dos países em 

desenvolvimento enfrentam a concorrência das grandes empresas dos países 

industrializados, atuando na economia mundial de forma crescente. 

Nos dias atuais, é esse o enquadramento do consórcio, desvinculando-se, da 

conotação inicial da figura do consórcio atrelado tanto à imagem de alternativa à 

concentração empresarial, como arma contra os abusos da livre concorrência. 

 

3. Consórcios no Brasil  

No movimento concentracionista acentuado na economia brasileira desde a 

década de 60, situa-se a reiterada recorrência à figura do consórcio de empresas; 

não raramente como pressuposto de solução emergente de inadequadas dimensões 

da empresa nacional mediante as exigências do mercado provocadas pela evolução 

da economia. 
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A sistematização legal do instituto no Brasil surgiu, ligado à execução de obras 

públicas e grandes investimentos. As joint ventures norte-americanas são tomadas 

como base da nossa estrutura legislativa. 

No que concerne aos ordenamentos jurídicos, também no Brasil, houve a 

precedência das legislações repressivas dos abusos do poder econômico às leis 

disciplinadoras do instituto, corroborando com a idéia inicial de se coibirem abusos 

contra a livre concorrência. 

Traçando-se uma retrospectiva histórica a respeito do fenômeno, ressalta-se 

dentre outras normatizações, o Código de Águas, Decreto nº 24.643/34, 

regulamentando os chamados consórcios administrativos, Decreto nº 869/38, 

legislação que define os crimes contra a economia popular, a Lei nº 4.137/62, 

repressão aos abusos do poder econômico. 

Até a década de 60, no Brasil adotava-se a solução flexível e menos 

burocrática, de se celebrarem contratos atípicos ou inominados para as associações 

de empresas, modalidade inclusive freqüentemente utilizada nas atividades de 

exportação. Todavia, a partir dessa década, surge um movimento legislativo tendente 

a tipificar tais contratos sob a égide do consórcio, pois a problemática emergente da 

falta de regulamentação do instituto refletiu-se no Judiciário para a solução dos 

litígios. 

A partir daí, a matéria teve uma lenta evolução legislativa, estruturando-se 

somente com o advento da Lei nº 6.404/76. Finalmente, o instituto do consórcio 

recebe tratamento unitário no Direito brasileiro, constando desde a redação do 

anteprojeto da Lei das Sociedades por Ações. 

 

4. Disciplina do Consórcio na Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976 

Consórcio significa o agrupamento de sociedades, feito através de um 

contrato, com a finalidade de executar determinado empreendimento, obrigando-se 

cada sociedade, em relação àquele com quem o consórcio vai contratar, de acordo 

com as condições previstas no contrato e respondendo apenas pelas obrigações por 

ela assumidas. 



 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 1 – nº 1 - 2010 
 

5 

Ricardo Negrão ensina que “o consórcio nada mais é do que o contrato entre 

duas ou mais sociedades, sob o mesmo controle ou não, para executar determinado 

empreendimento. Sua constituição prescinde de estarem as sociedades 

consorciadas sob o mesmo controle (de fato ou de direito)”. (NEGRÃO: 2003, p.458)  

Determina a Lei nº 6.404/76, em seu artigo 278, que: “As companhias e 

quaisquer sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio 

para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. 

§ 1º - O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente 

se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma 

por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. 

§ 2º - A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o 

consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão 

apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio”. 

O consórcio forma um grupo de coordenação, enquanto os grupos de 

sociedades são grupos de subordinação. Para se constituir um grupo de sociedades 

conforme disposto nos artigo 265 e seguintes da Lei nº 6.404/76, há a necessidade 

de uma sociedade controladora e de sociedades controladas, subordinando-se, 

assim, estas à vontade daquela. No consórcio isso não acontece, ficando as 

sociedades consorciadas no mesmo pé de igualdade. Daí declarar a lei que o 

consórcio pode ser constituído pelas companhias e quaisquer outras sociedades, sob 

o mesmo controle ou não. Deverá de tal modo, existir uma coordenação entre as 

sociedades para a realização de empreendimentos, obrigando-se cada uma nos 

termos do contrato firmado entre todas, respondendo, porém, simplesmente pelas 

obrigações assumidas de forma individual. 

O grande mérito da Lei nº 6.404/76 é mostrar que o consórcio não se 

confunde com o grupo de sociedades, por não haver, no primeiro, subordinação de 

uma consorciada a outra. Também não se confunde, o consórcio conforme regulado 

na lei brasileira, com certos agrupamentos de sociedades ou de empresas, 

existentes em outros direitos, por exemplo: os Grupamentos de Interesse 

Econômico, Groupements D’ínterêt Économique, do direito francês, com os quais 

tem pontos de contato, mas muitos aspectos divergentes. De qualquer maneira, os 
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consórcios representam, ao lado dos grupos de sociedades, uma concentração de 

empresas para a realização de determinado objeto, constituindo sua regulação uma 

destacada contribuição do legislador para melhor compreensão de sua constituição e 

funcionamento. 

O consórcio significa o agrupamento de sociedades, feito através de um 

contrato, com a finalidade de executar determinado empreendimento obrigando-se 

cada sociedade, em relação àquele com quem o consórcio vai contratar, de acordo 

com as condições previstas no contrato e respondendo apenas pelas obrigações 

assumidas. A lei, limitando a constituição dos consórcios, declara que eles serão 

constituídos por companhias e quaisquer outras sociedades, sendo que, para a 

existência de um consórcio, será indispensável a participação de ao menos uma 

sociedade anônima. Talvez, tal exigência seja em razão da lei das sociedades 

anônimas ter tratado da sua regulamentação, em caráter geral. Entretanto, nenhum 

motivo existe para fazer com que os consórcios sejam formados apenas com a 

participação de uma sociedade anônima, sendo que, sociedades não anônimas, 

principalmente sociedades limitadas, têm plena capacidade para constituir 

consórcios. Seria melhor que a lei tivesse tratado o consórcio como a união de 

sociedades de modo geral e não apenas a união de sociedades que contem com a 

participação obrigatória de uma sociedade anônima ou companhia. A Lei nº 6.404/76 

possui exemplos de que assim poderia ter acontecido, pois regulou institutos como a 

transformação, a incorporação, a fusão e a cisão de sociedades não anônimas, 

conforme dispõe os artigos 220 a 234.  

Fazendo com que dos consórcios obrigatoriamente participe uma sociedade 

anônima, a lei restringiu bastante a formação dessas entidades. De qualquer modo a 

lei, só permite a formação de consórcios com a participação de sociedades anônimas 

e outras quaisquer sociedades, podendo estar todas sob o mesmo controle ou não. 

No caso do consórcio ser formado por uma sociedade com sociedades controladas, 

o grupamento não se confunde com um grupo de sociedades porque, neste, pela 

convenção firmada entre todas, as sociedades se obrigam a combinar recursos ou 

esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou 

empreendimentos comuns, conforme dispõe o artigo 265; enquanto que no consórcio 



 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 1 – nº 1 - 2010 
 

7 

as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, 

respondendo cada uma por suas obrigações, que serão obrigações individuais de 

cada sociedade, e não obrigações comuns a todas elas, como acontece nos grupos 

societários. Neste caso, para distinguir os dois grupos societários, tem papel 

preponderante o que dispõe o ato regulador, convenção ou contrato. 

Por outro lado, a lei exclui da participação nos consórcios os empresários 

individuais. A medida não tem justificativa porque uma empresa individual pode ser 

tão poderosa quanto uma sociedade, tendo capacidade técnica e econômica para 

executar serviços que a sociedade pode realizar. 

Determina, ainda, a lei que o consórcio é constituído para executar 

determinado empreendimento, o que deve ser aceito com restrições. Na realidade, 

nenhum inconveniente parece existir na constituição de um consórcio para a 

execução não apenas de um, mas de vários empreendimentos, ou mesmo para, 

permanentemente, realizar certas operações. É o que vem acontecendo com o 

consórcio de mineração, regulado pelo Código de Mineração, conforme dispõe os 

artigos 76 e seguintes. Dados os grandes empreendimentos a que, em regra, se 

dedicam os consórcios, nenhum motivo parece se opor a que possa se constituir 

para agir permanentemente. A lei, contudo, dispondo que os consórcios são 

constituídos para executar determinado empreendimento, torna esses grupamentos 

societários temporários, aptos a funcionar apenas pelo período de tempo em que o 

empreendimento deve ser concluído. O emprego da palavra determinado conduz à 

fixação do empreendimento a ser realizado e, ao mesmo tempo, impede que o 

consórcio seja constituído para a execução de empreendimentos que não sejam 

certos. Não permite a lei que se constitua um consórcio, por exemplo, que tenha por 

objeto a construção de estradas em geral; esse só poderá se constituir para a 

construção de uma determinada estrada, muito embora as empresas participantes 

dos consórcios sejam especializadas em trabalhos diversos, mas necessários para a 

construção de uma estrada, por exemplo, terraplanagem, capeamento asfáltico, etc.  
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5. Obrigações das Consorciadas 

As sociedades que se consorciam ficam unidas através de um contrato, no 

qual deverão ser mencionadas as obrigações que assumem. Esse contrato será 

arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis, mas não dará a esses 

grupamentos de sociedades personalidade jurídica própria. As sociedades 

consorciadas se obrigam nas condições previstas no contrato que as une; 

consequentemente, cada sociedade, conservando sua autonomia, responde pelas 

obrigações assumidas, não havendo presunção de solidariedade entre as 

participantes do consórcio. 

Pelo fato da lei declarar que não há presunção de solidariedade não se 

descarta a possibilidade da solidariedade ser admitida contratualmente entre as 

partes. O que a lei deseja evitar é que, não se referindo o contrato à solidariedade 

entre as consorciadas, não se venha argüir essa solidariedade em virtude de 

estarem as sociedades ligadas por um contrato para a realização de determinado 

empreendimento, em que a solidariedade pode ser presumida nas obrigações 

empresariais.  

Em virtude disso, a solidariedade que por acaso os participantes do consórcio 

desejem estabelecer, em relação ao cumprimento das obrigações que assumem, 

deve vir expressa no instrumento constitutivo do consórcio. 

Sendo o consórcio um grupamento de sociedades para a execução de 

determinado empreendimento, cada sociedade se obrigando apenas nos termos do 

estabelecido no contrato e respondendo somente de acordo com as obrigações 

assumidas, havendo a falência de uma sociedade, participante do consórcio, esse 

procedimento não deverá se estender às outras, que continuarão a participar, 

prosseguindo o consorcio com elas. Porém, se o consórcio for apenas de duas 

sociedades, falindo uma o consórcio se extinguirá, pois não há consórcio sem 

pluralidade de sociedades. 

Para o Professor Rubens Requião, “a falência de uma consorciada, assim 

entendida, não atinge as demais, subsistindo o consórcio com as outras 

contratantes. Os créditos da falida, porventura existentes no consórcio, serão 

apurados e pagos na forma prevista no contrato”. (REQUIÃO: 2003, p.296)  
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A falência de uma das sociedades consorciadas leva a uma alteração 

contratual, por haver necessidade de serem apurados os haveres da falida no 

consórcio. Essa alteração deve ser levada ao Registro Público das Empresas 

Mercantis, para a devida averbação, a fim de que a sociedade falida deixe de 

pertencer legalmente ao consórcio, o que, de fato, ocorre desde o momento em que 

sua falência é declarada. 

 

6. O Contrato de Consórcio 

O contrato de consórcio, revestido de certas formalidades, deverá ser 

aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do 

ativo permanente. Se todas as sociedades a participar do consórcio forem 

sociedades anônimas, os órgãos competentes para a alienação de bens do ativo 

permanente são: o Conselho de Administração, se o estatuto não dispuser o 

contrário ou não tendo a sociedade Conselho de Administração, a assembléia geral, 

conforme disposto no artigo 121 da lei das sociedades por ações. Havendo, no 

consórcio, sociedades contratuais, ou de pessoas, reguladas pelo Código Civil, cabe 

a aprovação da maioria dos sócios.  

A lei não se refere sobre qual será a sociedade que deverá tomar a iniciativa 

do consórcio e elaborar o projeto de contrato, a ser submetido aos órgãos 

competentes para a aprovação. Na prática os atos relativos à formação do consórcio 

são realizados pela sociedade que possui maior capital, presumivelmente, a 

sociedade por ações, pois, pela forma que reveste, deve se destinar à grandes 

empreendimentos, contando com maior capital, mas a iniciativa pode partir de 

qualquer sociedade, desde que aquela que possui maior capital, conhecida por 

sociedade líder do consórcio, sendo a orientadora de condições pelas quais as 

sociedades consorciadas vão se obrigar. 

Na realidade, a execução do empreendimento será do consórcio, não de cada 

sociedade isoladamente, ou de uma determinada sociedade coadjuvada por outras. 

Nessa execução cada sociedade realizará sua parte no empreendimento assumindo 

sua responsabilidade, deixando, portanto, de existir uma sociedade líder que, 

perante os interessados na realização do empreendimento, se responsabiliza por ele, 
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pois a lei estatui expressamente que cada um dos participantes do consórcio 

responde pelas obrigações assumidas. E essa responsabilidade é, naturalmente, 

para com a outra parte contratante na execução da obra, isto é, a contratante com o 

consórcio, perante a qual a sociedade consorciada responde individualmente. Por 

exemplo: constitui-se um consórcio, composto das sociedades A, B, C e D, para a 

execução de um empreendimento, no caso a construção de um prédio público. O 

contrato se faz entre o consórcio e o órgão financiador do prédio. Cada sociedade 

membro do consórcio responderá, perante o financiador da obra, pelas obrigações 

que assumiu no contrato de constituição do consórcio, não podendo, assim, o 

financiador exigir dos demais participantes da obra o cumprimento de obrigações não 

cumpridas por aquela sociedade ou o ressarcimento de prejuízos que tal sociedade 

causou. 

A Lei nº 6.404/76, regulando o consórcio, alterou o que, na prática, era 

adotado pelas sociedades que se consorciavam, principalmente para a realização de 

obras públicas. Então existia uma sociedade líder, que era a que possuía maior 

capital, se bem que, nos consórcios formados para a execução de serviços de 

engenharia, a capacidade técnica e financeira fosse definida pelo somatório da 

capacidade dos seus componentes.  

Temos um outro problema que é o que se refere ao tempo em que o consórcio 

deve ser formado. A lei não dispõe a respeito, apenas declarando que um contrato 

deve ser feito contendo determinados requisitos, aprovado por todas as 

consorciadas, arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis e publicada a 

certidão do arquivamento, para conhecimento de terceiros. Destinando-se o 

consórcio a executar determinado empreendimento, naturalmente só poderá 

contratar essa execução depois de constituído, pois não existe consórcio antes de 

feito o contrato entre as consorciadas e arquivado esse contrato no Registro Público 

de Empresas Mercantis. 

Uma das grandes finalidades do consórcio é a realização de obras públicas de 

grande vulto que estão sempre sujeitas à licitação, compreendendo essa a 

concorrência, a tomada de preços e o convite nos termos de acordo com as regras 

estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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Em uma licitação, quando for permitida a participação de empresas em 

consórcio, deverá, se observar as seguintes regras:  

a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados;  

b) indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 

condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;  

c) apresentação dos documentos exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei de 

Licitações por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação 

técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado; e, para efeito de 

qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, 

para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos 

para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em 

sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;  

d) impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

através de mais de um consórcio ou isoladamente;  

e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.  

No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira e o licitante vencedor fica obrigado a 

promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio 

no órgão competente. 

Se o contrato tiver uma designação, mencionará essa designação que, 

naturalmente, não deve ser semelhante a nenhuma outra existente, já que é por ela 

que o consórcio vai ser conhecido. A designação pode ser um nome fantasia ou 

simplesmente a especificação do consórcio com a menção do fim a que se destina. 

Não tendo o consórcio personalidade jurídica, não trata a designação nenhum dos 

elementos capazes de identificar os nomes comerciais. Igualmente, a designação 

não será arquivada, por documento em separado, devendo apenas constar do 

contrato. O Registro Público de Empresas Mercantis não deverá arquivar contratos 

com designação semelhante, cabendo ao que tem a sua designação arquivada ação 
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de reparação de prejuízos sofridos pelo uso, por outro consórcio, da designação do 

primeiro. 

O contrato de consórcio deverá especificar o empreendimento que constitua o 

seu objeto, pois o consórcio é constituído para realizar apenas um empreendimento, 

que deve ser determinado, isto é, mencionado com detalhes para identificação.  

O contrato mencionará também, a duração do consórcio, que deve ser sempre 

por tempo limitado, já que se trata da execução de apenas um empreendimento, o 

endereço e foro, a definição das obrigações e responsabilidades de cada sociedade 

consorciada e das prestações específicas de cada uma. Essa definição é, na 

realidade, a especificação da participação de cada sociedade no consórcio e as 

obrigações por cada uma assumidas; é sem dúvida a parte mais importante do 

contrato, pois fixa os encargos assumidos por cada sociedade e o modo de realizá-

los. Naturalmente, deve essa parte ser suficientemente detalhada para que cada um 

dos participantes do consórcio possa executar aquilo que prometeu, fazendo jus, à 

compensação que haverá em função da realização dessas tarefas. 

Além disso, o contrato conterá normas sobre o recebimento de receita e 

partilha de resultados do empreendimento; sobre a sua administração; 

contabilização; representação das sociedades consorciadas; taxa de administração 

do consórcio, se houver; forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, 

com o número de votos que cabe a cada consorciada e a contribuição de cada 

sociedade para as despesas comuns, se houver. Trata-se de um contrato bastante 

complexo, pois, apesar de não constituir o consórcio uma pessoa jurídica, se 

organiza e possui algumas características dessas pessoas, com um nome próprio e 

uma participação efetiva de várias sociedades que visam à obtenção de bons 

resultados no empreendimento que estão juntas, apesar de cada sociedade 

preservar a sua individualidade. 

Aprovado o contrato de consórcio pelas diversas sociedades, será levado a 

arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis, devendo ser publicada a 

certidão desse arquivamento. Qualquer alteração que esse contrato venha a sofrer 

deverá, também, ser arquivada, par os efeitos legais. E quando o consórcio se 

dissolver, o que ocorrerá quando o empreendimento for realizado, uma comunicação 
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deve, igualmente, ser feita ao Registro Público de Empresas Mercantis, para que dê 

baixa no registro resultante do anterior arquivamento do contrato. 

 

7. Infrações contra a Ordem Econômica e os Crimes contra a Economia 

Popular 

A legislação antitruste brasileira, Lei nº 8.884/94 procura enquadrar os 

excessos cometidos através dos consórcios, identificando possível formação de 

cartéis e monopólios de mercado. O fenômeno da concentração empresarial pode 

pender para tendências perniciosas e abusivas, como o monopólio de mercado ao 

lado do uso indiscriminado do poder econômico. Técnicas de concentração 

empresarial nem sempre constituem técnicas honestas. 

A legislação antitruste, no artigo 15, esclarece que tal lei é aplicável a 

quaisquer associações, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade 

jurídica, enquadrando como infrações à ordem econômica os atos que produzam os 

seguintes efeitos, ainda que não alcançados, nos termos do artigo 20: limitar, falsear 

ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar 

mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros e exercer 

de forma abusiva a posição dominante. Ademais, de acordo com o artigo 54, § 3º, da 

Lei nº 8.884/94, a formação do consórcio sujeitar-se-á à aprovação do CADE - 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica, caso resulte participação de 20% 

(vinte por cento) de mercado relevante ou se qualquer das sociedades consorciadas 

registrar faturamento bruto anual equivalente a 100.000.000 (cem milhões) de UFIRs. 

A Lei nº 1.521/51 coexiste com a legislação administrativa, Lei nº 8.884/94, 

cumprindo ressaltar, inclusive, o artigo 19 da legislação antitruste brasileira, dispondo 

que "a repressão das infrações da ordem econômica não exclui as punições de 

outros ilícitos previstos em lei". O artigo 3º, inciso III, da Lei nº 1.521/51, enquadra 

como crime contra a economia popular "promover ou participar de consórcio, 

convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para 

o efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, 

transportes ou comércio..." 
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8. Considerações Finais 

O consórcio se afigurou em instrumento propício para melhor crescimento e 

desempenho das empresas, mediante técnicas de colaboração empresarial e de 

grande relevância no contexto em que se encontra nosso País. Quer seja em relação 

à grande empresa, quer relativamente às pequenas e médias empresas, as soluções 

para problemáticas enfrentadas podem advir da utilização de técnicas de 

colaboração, entre as quais se situa o consórcio de empresas. 

O enquadramento legal do consórcio caracteriza-se pela flexibilidade e 

ausência de minúcias, limitando-se ao aspecto estrutural do contrato consorcial. 

O instituto, sistematizado apenas nos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76, 

utiliza-se de terminologia ambígua e controversa em alguns pontos, principalmente 

no que tange à duração, domicílio e possibilidade de pessoas físicas e todos os tipos 

societários integrarem o instituto. A maior crítica é a que se refere ao fato de que a 

Lei deixou de resolver um dos maiores problemas apontados na situação dos 

consórcios antes de sua promulgação: conferir a devida proteção aos terceiros que 

contratam com empresas participantes de consórcios em virtude da regra geral da 

ausência de presunção de solidariedade. 

Todavia, embora destituída de perfeição, a legislação brasileira sobre 

consórcios consiste em instrumento jurídico eficaz na resolução de grande parte das 

divergências havidas.  

As instituições consorciais e as demais formas de colaboração 

interempresariais, consistem certamente em modalidade jurídica atual, vitais tanto no 

âmbito interno como na tendência de globalização dos mercados.  
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