
No início desta década, diante da conjuntura econômica do país e
das dificuldades crescentes que grande parte das empresas de
transporte urbano sofria, vislumbrou-se a utilização das mais diver-
sas formas de parceria visando otimização de resultados e ainda,
para algumas, a sua própria sobrevivência no mercado. Várias
foram as modalidades de associações empresariais, sendo o con-
sórcio a forma percebida como a mais eficaz para implementar a
colaboração interempresarial. A busca por um modelo mais racio-
nal de operação e administração do negócio continua sendo dese-
jada nos dias atuais, inclusive pelos gestores públicos que perce-
beram ser esta uma alternativa para aumentar a oferta de serviços
mediante a prática de tarifas mais módicas.

A modalidade de associação que vem sendo praticada - o consórcio
- caracteriza-se por ser um sistema organizacional implementado por
meio do agrupamento de empresas, reunidas para relacionarem-se
entre si e com terceiros, visando alcançar um determinado objetivo e
racionalizar os esforços, de forma a torná-las mais eficazes operacio-
nal e economicamente. O consórcio pode ser implementado de várias
formas, mas, devido às características das empresas ora interessadas
e do próprio arcabouço legal que regula a prestação dos serviços, o
modelo aqui descrito enfoca o consórcio do tipo operacional que se
baseia em uma estrutura que preserva a identidade de cada empresa
participante, mantendo-as juridicamente independente. A estrutura de
consórcios operacionais, em síntese, caracteriza-se por não possuir
personalidade jurídica, o que propicia a isenção de solidariedade
entre as empresas integrantes, em que cada uma manterá sua própria
personalidade sem qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária
entre elas ou com o consórcio.
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INSTRUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO

Independente da modalidade de consórcio a ser implementada, é fun-
damental que este se constitua sob bases legais consistentes capazes
de prevenir conflitos, dirimir controvérsias e regular, de modo preventi-
vo, a relação jurídica que se formará entre as empresas interessadas.
Portanto, para garantir a regularidade e a segurança jurídica da opera-
ção consorciada, é recomendável que as empresas estruturem esta
associação apoiada nos instrumentos descritos abaixo.

Carta de intenções: É o instrumento que dará início à formação do con-
sórcio, noticiando a intenção do agrupamento e indicando quais os prin-
cípios que nortearão as relações entre os consorciados, servindo depois
como fonte de interpretação na ocorrência de conflitos dos interesses.
Elaborado na forma de um documento único, a carta de intenções
deverá ser assinada pelos representantes de todas as empresas inte-
ressadas em participar do consórcio e conter uma descrição da área
de atuação – delimitação do espaço geográfico; das características e
objetivos da associação; dos princípios da remuneração e critérios de
determinação da participação de cada empresa no consórcio e nos
resultados financeiros.

Termo de opção e formação do consórcio: Por este instrumento a
empresa interessada confirma a sua participação no sistema de
operação consorciada, expressando, de modo claro e sem vícios de
consentimento, sua opção a esta estrutura organizacional. Nesta
etapa, é necessário que as empresas candidatas apresentem o con-
trato social contendo cláusula expressa que permita a sua participa-
ção no consórcio.

Normas para ajuste da receita e custo do consórcio: Este instru-
mento deverá conter todas as regras e procedimentos que irão regu-
lar as transferências de receitas e custos entre as empresas consor-
ciadas. Ele ainda deverá ser complementado por um regimento
interno que regulará as particularidades da operação e fixará um códi-
go de infrações e penalidades a ser controlado e aplicado internamen-
te pelo conselho de administração do consórcio. Este instrumento
tem a finalidade de padronizar a operação e fixar o nível e a qualida-
de do serviço que será prestado por todas as empresas consorciadas.
As normas e o regimento serão partes integrantes do contrato.

Contrato: É, por excelência, o instrumento regulamentador das rela-
ções interempresariais, prevendo direitos, obrigações, critérios de
operação etc. Deve-se observar que, mesmo em se tratando de um
consórcio de natureza operacional, isto é, que não objetiva a forma-
ção de uma sociedade consórtil em que será constituída uma nova
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pessoa jurídica e ser, portanto, um mero acordo interempresarial,
certamente a forma contratual é a mais adequada para regular a
relação estabelecida.

O contrato consorcial, redigido de forma a conter todas as estipula-
ções exigidas pela legislação, deverá permitir a união das empresas
e, ao mesmo tempo, resguardar a individualidade jurídica de cada
uma delas, pois será firmado com ausência de presunção de solida-
riedade, limitando as obrigações das consorciadas somente àquelas
condições previstas no contrato, respondendo cada uma pelas suas
próprias obrigações.

Embora o Código Comercial, analisado em conjunto com as diretrizes
da Lei nº 6.404/76, preveja que a celebração de contratos dessa
espécie poderá ser feita por quem detiver no contrato social compe-
tência para tanto, por cautela deverá o contrato do consórcio ser
implementado mediante assinatura de todos os sócios das empresas,
uma vez que os efeitos do consórcio para cada um dos participantes
devem ser perfeitamente entendidos e aceitos por todos.

Considerando que a previsão de participação de consórcios já ocorre
atualmente em alguns processos licitatórios, é importante destacar
que, por ser a situação de falência de um dos membros fator impedi-
tivo da habilitação do consórcio no certame, ou, ainda, um motivo de
rompimento do contrato administrativo, é recomendável que o contra-
to de concessão apresentado junto ao edital de licitação expresse de
maneira clara a possibilidade de retirada de um membro do consórcio
sem prejuízo da concessão. Há que se ressaltar também que, embo-
ra existam normas legais específicas que categoricamente estipulam
a responsabilidade solidária na hipótese de empresas consorciadas,
como o artigo 28, § 3º, da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Con-
sumidor e o art. 2º, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, esta
responsabilidade é presumida.

Assim, se a empresa provar que o fato em discussão foi gerado por
outra empresa, será esta e não aquela que assumirá a responsabilida-
de. Para possibilitar tal defesa, faz-se necessário que as empresas
consorciadas estabeleçam critérios que possam identificar claramen-
te para os usuários a operação de cada empresa – frota e mão-de-
obra. Tais critérios deverão também ser fixados no próprio regimento
interno do consórcio.

ASPECTOS TÉCNICOS E TRIBUTÁRIOS

Não há uma abordagem técnica única sobre o modelo de operação
consorciada, pois no momento da adoção desta estrutura organiza-
cional devem-se considerar as peculiaridades legais, a estrutura
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espacial sob a qual o sistema se apóia e as idiossincrasias de cada
localidade. Qualquer que seja o modelo, este deverá integrar as nor-
mas para ajuste da receita e custo do consócio e responder basica-
mente a quatro questões:
- Quais são os parâmetros que serão usados para a fixação da parti-

cipação de cada empresa no consórcio?
- Qual metodologia será adotada para cálculo do custo e da remune-

ração dos serviços prestados?
- Como serão distribuídos os serviços entre as consorciadas?
- Quais serão os ajustes operacionais que serão implementados?

As empresas, ao se constituírem em consórcios operacionais, deve-
rão dar atenção especial aos procedimentos contábeis que serão
adotados para que o fato gerador dos tributos, nas três esferas de
poder público, seja restrito à receita efetivamente apurada. Uma
assessoria contábil e jurídica tributária indicará, a partir do modelo
organizacional e institucional do sistema de transporte instalado em
cada localidade, a melhor conduta fiscal a ser adotada, a fim de se
evitar a geração de passivos ou qualquer tipo de responsabilidade e
de solidariedade de encargos e tributos.

Como, ao se associarem, as empresas têm como objetivo final a
racionalização operacional, para que esta meta seja satisfatoriamente
alcançada, algumas preocupações básicas deverão pautar o proces-
so de formalização do consórcio, a saber:
- as empresas devem prever a grande maioria dos conflitos de inte-

resse em horizontes de longo prazo, para que os instrumentos cele-
brados projetem as formas de solução e mecanismos para coibi-los;

- como o consórcio estará sendo formado por empresas que atuam
no mesmo segmento de mercado, tem-se que assegurar que elas
mantenham uma identidade e uma personalidade jurídica própria,
permitindo sua identificação nas relações com terceiros, usuários e
empregados. Os mecanismos de controle deverão ser projetados
sem complexidade e permitir agilidade na resolução de eventuais
controvérsias;

- o modelo consorciado traz em seu bojo um aglomerado de culturas
diferentes e, por este motivo, o grupo integrante deverá ter em
mente que as diferenças pessoais deverão ser relevadas em favor
do espírito de grupo (esprit de corps).

Cumpre assinalar que, para maior segurança da operação consorcia-
da, sugere-se que a implementação do modelo seja feita com a parti-
cipação e anuência do poder concedente que deverá instituir normas
legais específicas que também considerem as possíveis alterações
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que poderão ocorrer nas linhas e a possibilidade de novos serviços
serem objeto de delegação direta ao próprio consórcio.

Finalmente, ao observar as experiências de operação consorciada já
implementadas, verifica-se que o sucesso ou insucesso do modelo
decorre, principalmente, da clareza, do cuidado e da atenção dispen-
sados quando há uma formulação prévia das regras de convivência
operacional e financeira entre as empresas participantes.

Em resumo, o consórcio operacional é uma modalidade de associação
empresarial que vem sendo utilizada por várias operadoras do serviço
de transporte no país e se caracteriza, principalmente, por não possuir
personalidade jurídica; cada participante mantém-se juridicamente
independente. Para que a isenção de solidariedade entre as empresas
associadas ocorra e que a relação jurídica se forme de maneira saudá-
vel, é fundamental que o consórcio seja formalizado por meio de um
arcabouço legal constituído por carta de intenções, termo de opção e
formação do consórcio, normas para ajuste da receita e custo, contra-
to e regimento interno. Cuidado especial também deverá ser tomado
em relação aos aspectos tributários e técnicos que fundamentam a
operação consorciada. E, como já mencionado, o consórcio é uma das
opções de associativismo empresarial e o sucesso dessa relação
decorrerá do esprit de corps criado pelos seus integrantes.

13

Consórcios operacionais no transporte público urbano

118 01 Myrian  20/10/2008  14:02  Page 13


