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§ 1º . Pelo princípio da autonomia patrimonial, a sociedade é sujeito de direito diverso 
de seus sócios e, em consequência, estes respondem apenas pelas obrigações que este 
Código ou a lei expressamente lhes atribui. 

§ 2º. Quando a lei excepcionalmente atribui a sócio responsabilidade por obrigação da 
sociedade, esta tem sempre caráter subsidiário, pressupondo que o patrimônio social está 
prévia e completamente exaurido, e não podendo ultrapassar os limites previstos neste 
Código ou na lei. 

§ 3o . Exceto nas sociedades referidas nos incisos III e IV do artigo 112, os sócios são 
responsáveis apenas perante a sociedade e no limite previsto neste Código ou na lei, como 
medida de incentivo a novos investimentos, destinada a atender ao interesse da economia 
nacional e da coletividade. 

§ 4º. A vontade da sociedade resulta da deliberação adotada pelos sócios, 
proporcionalmente à contribuição dada à sociedade, salvo nos casos de supressão ou 
limitação do direito de voto ou quando o estatuto ou contrato social dispuser de maneira 
diferente.  

§ 5º. Em caso de empate, considera-se não aprovada a matéria objeto de votação, 
salvo se o contrato social, estatuto ou a lei aplicável ao tipo societário contiver regra de 
desempate. 

 

Seção III – Dos princípios aplicáveis aos contratos empresariais 
 

Art. 6º. São princípios aplicáveis aos contratos empresariais:  

I – autonomia da vontade; 

II – plena vinculação dos contratantes ao contrato; e 

III – reconhecimento dos usos e costumes do comércio. 

§ 1º. No contrato empresarial, o empresário deve decidir por sua livre vontade a 
oportunidade de celebrar o negócio jurídico e contratar obrigações ativas e passivas que 
atendam, em ponderação final, aos seus interesses. 

§ 2º. No contrato empresarial, a vinculação ao contratado é plena. 

§ 3o. A revisão judicial de cláusulas do contrato empresarial é excepcional. 

§ 4o Mesmo nos contratos empresariais assimétricos, a mera vantagem excessiva de 
uma das partes relativamente à da outra não é causa de revisão judicial, invalidação do 
negócio jurídico ou desconstituição de obrigação. 

§ 5º. Na omissão do instrumento contratual, presume-se que as partes acordaram em 
se submeter aos usos e costumes praticados no lugar de execução do contrato. 
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§ 2º. O disposto no caput e no parágrafo anterior não se aplicam quando o 
administrador for também o beneficiário e a transferência tiver se destinado à quitação, total 
ou parcial, da obrigação garantida, nos termos da lei ou do contrato. 

 

Seção V – Da regulamentação do contrato fiduciário 
 

Art. 361. Só podem ser administrador de patrimônio fiduciário as instituições 
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 362. Sujeita-se ao disposto na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976: 

I – a disciplina contábil das operações envolvendo contratos fiduciários; 

II – a publicação do contrato fiduciário (artigo 356); e 

III – as hipóteses e as formas de substituição do administrador. 

 

Capítulo VI – Do Fomento Comercial 
 

Art. 363. O fomento comercial consiste na aquisição total ou parcial, a título oneroso, 
de créditos decorrentes de atividades empresariais e possui as seguintes características:  

I – são partes, no contrato de fomento comercial: fomentador, fomentado e eventuais 
responsáveis solidários. 

II – Fomentador é sociedade regularmente constituída, com objeto social exclusivo e 
específico; 

III – Fomentado é sociedade regularmente constituída ou empresário individual; 

§1º. Na operação de fomento comercial lastreada em título de crédito, a cessão será 
efetuada por endosso em preto e sujeita-se às normas do Direito Cambial, a menos que haja 
disposição expressa em sentido diverso. 

§ 2º. O fator geral de deságio é composto pelo somatório do diferencial de compra, 
decorrente da aquisição de direitos creditórios e da comissão incidente sobre eventuais 
serviços prestados. 

§ 3º. O fomentador exercerá, em favor do fomentado, uma ou mais das seguintes 
atividades:  

I – cobrança dos valores a receber em decorrência da transferência de crédito; 

II – acompanhamento de processo produtivo ou mercadológico;  

III – acompanhamento de contas a receber e a pagar;  
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IV – seleção e avaliação de clientes, devedores ou fornecedores; e 

V – outras atividades, desde que relacionadas à aquisição de direitos creditórios. 

§ 4º. As atividades tratadas nos incisos do § 3º, por serem da natureza do contrato, 
independem de prova e o seu desenvolvimento não é condicionado à ligação do operador de 
fomento a qualquer atividade profissional regulamentada.  

§ 5º. O cumprimento das obrigações decorrentes do fomento comercial poderá ser 
garantido por qualquer espécie de garantia, fidejussória ou real. 

Art. 364. Pelo contrato de fomento comercial, ocorre a aquisição à vista, total ou 
parcial, pelo fomentador, de direitos creditórios do fomentado.  

§ 1º. Por direitos creditórios entendem-se os documentados em:  

I – títulos representativos de crédito, originários de operações realizadas nos 
segmentos comercial, do agronegócio, industrial, imobiliário, de prestação de serviços e de 
locação de bens móveis, imóveis, bem como os decorrentes de exportação.  

II – warrants, contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias ou 
prestação de serviços para entrega futura; e 

III – títulos ou certificados representativos de contratos.  

§ 2º. Em caso de operações com créditos oriundos de exportação como cessionária 
do crédito, o fomentador responsabiliza-se pela respectiva cobertura cambial, conforme as 
normas do Banco Central. 

Art. 365. O fomentado responde pela existência, legitimidade e legalidade do crédito 
cedido, pela veracidade das informações prestadas ao fomentador, pelos vícios do título ou 
da obrigação e, se contratualmente previsto, pelo inadimplemento do devedor. 

Art. 366. As sociedades de fomento comercial poderão constituir câmara de 
liquidação de títulos, sob a forma de associação civil sem fins lucrativos.  

§ 1º. O custo das operações da câmara de liquidação de títulos não compõe o fator 
geral de deságio de que trata este capítulo e pode ser repassado ao fomentado. 

§ 2º. O funcionamento da câmara de liquidação de títulos obedecerá ao disposto na 
Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, sobre depósito centralizado de ativos financeiros e de 
valores mobiliários, sem prejuízo da aplicação deste Código. 

§ 3º. Depositado em câmara de liquidação de títulos, o devedor será notificado para 
que pague a obrigação cedida à câmara. 

§ 4º. A câmara de liquidação de títulos dará quitação ao devedor e, na forma do seu 
regulamento, repassará o devido ao fomentador. 
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§ 5º. O devedor não poderá se recusar a pagar à câmara de liquidação de títulos a 
obrigação cedida à sociedade de fomento comercial, sob a alegação de que estabeleceu 
condição diversa com o credor originário. 

§ 6º. É ineficaz perante o fomentador o pagamento, feito pelo devedor diretamente ao 
fomentado, nos casos em que o título estiver depositado na câmara de liquidação. 

 

Título III – Dos títulos de crédito 
 

Capítulo I – Das disposições gerais 
 

Seção I – Do conceito e das características 
 

Art. 367. Título de crédito é o documento, cartular ou eletrônico, que contém a 
cláusula cambial. 

Art. 368. Pela cláusula cambial, o devedor de um título de crédito manifesta a 
concordância com a circulação do crédito sob a regência dos princípios enunciados no artigo 
7º. 

Art. 369. Todo título de crédito criado por lei é título executivo extrajudicial. 

Art. 370. É lícito ao empresário emitir, aceitar ou endossar títulos de crédito atípicos, 
os quais poderão ser avalizados por qualquer pessoa. 

Art. 371. As disposições deste Código são aplicáveis mesmo ao título de crédito 
emitido, aceito, endossado, avalizado, protestado ou cobrado por quem não é empresário. 

 

Seção II – Dos suportes 
 

Art. 372. O título de crédito pode ter suporte cartular ou eletrônico. 

Art. 373. O título de crédito emitido em um suporte pode ser transposto para o outro. 

§ 1º. Enquanto circular no suporte para o qual foi transposto, o suporte originário ficará 
sob a custódia de pessoa identificada e serão ineficazes eventuais declarações nele 
registradas após a transposição. 

§ 2º. O título de crédito pode retornar ao suporte originário, cessando a eficácia 
daquele para o qual havia sido transposto. 

§ 3º. Em caso de negociação em mercado de balcão organizado, a transposição de 
suportes e o retorno ao suporte originário obedecem o respectivo regulamento. 


