
11



2

                           EQUIPE DE PROFESSORES: 

1) FILIPPE AUGUSTO - COORDENADOR ADMINISTRATIVO.
Defensor Público Federal, Especialista em Processo Civil, Mestre em Direito Constitucional (UFRN), 
Doutor em Direito Constitucional (UFC), Professor das Especializações em Processo da FA7, da Uni-
christus e da Escola Superior do Ministério Público do estado do Ceará, autor do livro “Direitos Funda-
mentais e sua Dimensão Objetiva”, publicado pelo renomado Sérgio Antonio Fabris Editor. Ex-Chefe 
de Gabinete do Defensor Público Geral Federal, Ex-Procurador do Estado da Paraíba, Ex-Procurador 
do Município de Natal e Ex-Professor da UFC e UFERSA. Aprovado também no concurso de Defensor 
Público do estado de Alagoas.

2) EDUARDO SAMPAIO - COORDENADOR ACADÊMICO. 
Ofi cial de Justiça Avaliador Federal do TJDFT. Ex-Analista de Controle Externo do TCM-CE. Graduado 
em Direito e Ciências Contábeis. Nomeado em cargos na área do Direito, Ciências Contábeis e Tribunal 
de Contas, dentre eles: Auditor de Controle Externo do TCE-MS e Analista em Gestão Financeira do 
SERPRO (5° lugar).

3) JOSÉ MARIA CIPRIANO TORRES - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA.
Engenheiro Eletrônico formado pelo ITA/SP. Professor de Língua Portuguesa desde 2000. Colaborador 
dos sites Provas de TI, TIParaConcursos e TECConcursos. Autor de obras para ENEM e concursos pú-
blicos pela Editora Saraiva. Leciona em cursos presenciais preparatórios para concursos públicos em 
Fortaleza.

4) TIAGO MELO - PROFESSOR DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO.
Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Mossoró/RN. Ex-OJ do TJCE. Ex-Professor Universitário. 
Aprovado no PGE-RN entre outros concursos. Especialista em Direito e Processo Tributário (UNIFOR).

5) THIAGO GAMA - PROFESSOR DE DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Ofi cial de Justiça Avaliador Federal do TJDFT. Ex-Analista Ministerial do Ministério Público do Estado 
de Alagoas. Ex-Analista da Área Jurídica do Ministério Público Federal. Graduado em Direito pela Uni-
versidade Federal de Alagoas, pós-graduado pela Escola Superior da Magistratura do Distrito Federal 
(ESMA-DF). Nomeado para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária no Tribunal Regional Federal 
da 3a Região.

6) JORGE TENÓRIO - PROFESSOR DE DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Advogado Sênior de Estatal. Foi aprovado nos concursos públicos de Advogado Júnior da Petróleo 
Brasileiro S/A – PETROBRAS (cargo atual) e de Assistente Comercial da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos. Graduado em Direito. Pós-Graduado em Direito Tributário e Empresarial.

7) GABRIEL PEIXOTO DOURADO - PROFESSOR DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
Advogado da União. Ex- Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do estado do Acre. Aprovado na 
PGE-BA, PGE-Paraná, PGM Fortaleza, dentre outros concursos. 



3

8) LIANA ALENCAR CORREIA - PROFESSORA DOS NORMATIVOS DO TJ-MG 
(RESOLUÇÕES E PORTARIA).
Aprovada no concurso para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Professora de 
Direito Civil e Processo Civil na Faculdade Vale do Jaguaribe - FVJ. Ex-juíza leiga no 1o Juizado Espe-
cial da Fazenda Pública do Estado do Ceará. Ex-conciliadora da Central de Conciliação e Mediação da 
Justiça Federal no Ceará. Especialista em Direito e Processo Tributários na Universidade de Fortaleza 
- UNIFOR (2013). Graduada na Universidade de Fortaleza - UNIFOR (2010).



4

ESTUDO DE CASO - DIREITO DO CONSUMIDOR
RESPONSÁVEL: PROF. JORGE TENÓRIO

COMENTÁRIOS:

A grosso modo, na relação de consumo são partes da relação contratual o consumidor e o 
fornecedor, sendo objeto da prestação, qual seja, o fornecimento de produto ou a prestação de serviço 
destinado ao fornecedor.

 
No que concerne ao fornecedor, seu conceito está legalmente delimitado no art. 3º acima 

transcrito na questão. A doutrina classifi ca fornecedor de serviços, nos seguintes termos:

Fornecedor é aquele que atua profi ssionalmente no mercado, 
recebendo remuneração direta ou indireta pela produção, distribuição 
e comercialização de bens e serviços” (BESSA, Leonardo. Fornecedor 
Equiparado in Doutrinas Essenciais Direito do Consumidor. Volume I. São 
Paulo: RT, 2011, p. 1.023, in CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A empresa 
que utiliza marca internacionalmente reconhecida, ainda que não tenha 
sido a fabricante direta do produto defeituoso, enquadra-se na categoria 
de fornecedor aparente. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/
c6862d63b17d713ee14f3a405d9fde77>. Acesso em: 06/11/2019).

O Professor Márcio Cavalcante (idem), traduziu as espécies de fornecedor nos seguintes 
termos:
 

a) Fornecedor real:

O fornecedor real é aquele que, efetivamente, participa do processo de 
fabricação ou produção do produto, de um dos seus componentes ou de 
sua matéria-prima.

É, portanto, aquele que participa efetivamente da realização e criação do 
produto, envolvendo o próprio fabricante, o produtor, o construtor.

b) Fornecedor presumido:

Não participa diretamente do processo de fabricação ou produção 
do produto, mas atua como intermediário entre o fornecedor real e o 
consumidor. Está previsto no art. 13 do CDC:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos doartigo 
anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderemser 
identifi cados;

II - o produto for fornecido sem identifi cação clara do seu fabricante,produtor, 
construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

c) Fornecedor equiparado:
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São as entidades que, embora não se encontrem diretamente na 
conceituação prevista pelo art. 3º do CDC, podem ser enquadrados como 
fornecedor em razão da natureza da atividade que desenvolvem.

Exemplos: o banco de dados e os cadastros de consumidores (art. 43 
do CDC), o anunciante, a agência publicitária e o veículo em relação às 
atividades publicitárias (art. 37 do CDC).

d) Fornecedor aparente:

É aquele que, embora não tendo participado do processo de fabricação, 
apresenta-se como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro 
sinal de identifi cação no produto que foi fabricado por um terceiro.

O fornecedor aparente não participa do processo de fabricação do produto, 
porém, ele associa seu nome a essa marca e, portanto, passa a ser entendido, 
aos olhos do consumidor, como se fosse uma mesma empresa.

É nessa aparência que reside o fundamento para a responsabilização deste 
fornecedor.

Não se exige do consumidor, vítima de evento lesivo, que investigue para 
saber se são empresas autônomas ou não, nem quem foi o real fabricante 
daquele produto.

Assim, a legislação consumerista abraçou a teoria da aparência para 
responsabilizar aquele que, a despeito de não participar diretamente do 
processo de fabricação do produto, por ostentar a marca por ele utilizada, 
passa a ser responsabilizado pelos danos decorrentes dessa relação.

A teoria da aparência, amplamente adotada no direito brasileiro, foi 
estruturada para proteção do terceiro de boa-fé, prestigiando aquele que 
se porta com lealdade em nome da segurança jurídica.

Assim, na última espécie supra, mesmo aquele não tendo produzido ou comercializado o 
produto, pode ser considerado como fornecedor se legitimamente se utiliza marca de renome mun-
dial para comercializar seus produtos, mesmo não sendo a fabricante direta do bem defeituoso.

O Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a mencionada teoria, possuindo impor-
tante julgado, ora veiculado no Informativo n° 642, senão veja-se:
 

PROCESSO

REsp 1.580.432-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 
06/12/2018, DJe 04/02/2019

RAMO DO DIREITO

DIREITO DO CONSUMIDOR

TEMA

Relação de consumo. Defeito no produto. Fornecedora aparente. Marca de 
renome global. Art. 3º do CDC. Responsabilidade solidária.

DESTAQUE
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A empresa que utiliza marca internacionalmente reconhecida, ainda que 
não tenha sido a fabricante direta do produto defeituoso, enquadra-se na 
categoria de fornecedor aparente.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Cinge-se a controvérsia a saber se, à luz do conceito de fornecedor 
previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, adota-se a teoria 
do “fornecedor aparente” para enquadrar nessa espécie a empresa que se 
utiliza de marca mundialmente reconhecida, benefi ciando-se, portanto, da 
confi ança dessa perante o consumidor, para responder pelos bens lançados 
no mercado sob tal identifi cação, ainda que não seja sua fabricante direta. 
Extrai-se do CDC que será considerado como fornecedor de produtos ou 
serviços, toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade mediante 
remuneração (desempenho de atividade mercantil ou civil) e de forma 
habitual, seja ela pública ou privada, nacional ou estrangeira e até mesmo 
entes despersonalizados. Observa-se que a lei traz a defi nição ampliada 
de fornecedor e a doutrina nacional aponta a existência de quatro 
subespécies, a saber: a) o fornecedor real; b) o fornecedor presumido; c) o 
fornecedor equiparado e d) o fornecedor aparente. O fornecedor aparente, 
que compreende aquele que, embora não tendo participado do processo de 
fabricação, apresenta-se como tal pela colocação do seu nome, marca ou 
outro sinal de identifi cação no produto que foi fabricado por um terceiro. 
É nessa aparência que reside o fundamento para a responsabilização 
deste fornecedor, não sendo exigida para o consumidor, vítima de evento 
lesivo, a investigação da identidade do fabricante real. Com efeito, 
tal alcance torna-se possível na medida em que o Código de Defesa do 
Consumidor tem por escopo, conforme aduzido pela doutrina, proteger 
o consumidor “daquelas atividades desenvolvidas no mercado, que, pela 
própria natureza, são potencialmente ofensivas a direitos materiais (...) 
são criadoras de situações de vulnerabilidade independentemente da 
qualifi cação normativa de quem a exerce”. Assim, com fulcro no Código 
de Defesa do Consumidor, especialmente em seus arts. 3º, 12, 14, 18, 20 e 
34 é de reconhecer, de fato, a previsão normativa para a responsabilização 
solidária do fornecedor aparente, porquanto benefi ciário da marca de 
alcance global, em nome da teoria do risco da atividade. (g.n.)

Nesse sentido, a teoria do fornecedor aparente é aplicável no nosso ordenamento jurídico.
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RESPOSTA PADRÃO:

O art. 3º do Código de Defesa do Consumidor dá a defi nição legal de fornecedor. A 
norma conceitua fornecedor de produtos ou serviços como toda pessoa física ou jurídica que 
desenvolve atividade mediante contraprestação/remuneração e de forma habitual, seja ela 
pública ou privada, nacional ou estrangeira, inclusive, entes despersonalizados.

A doutrina delimita as seguintes espécies de fornecedor: a) o fornecedor real, aquele 
que efetivamente realiza e cria o produto ou serviço (fabricante, produtor, construtor, etc.); b) 
o fornecedor presumido, aquele que não participa do processo de fabricação do produto, mas 
faz o intermédio entre o real fornecedor e o consumidor. Nessa hipótese, temos as hipóteses do 
comerciante quando passa a ser responsável por fabricante construtor, produtor ou importador 
que não puderem ser identifi cados; quando o produto for fornecido sem identifi cação clara do 
fabricante, produtor, construtor ou importador; ou quando esse comerciante não conservar 
adequadamente os produtos perecíveis; c) o fornecedor equiparado, o qual, apesar de não constar 
na defi nição contida no art. 3º da Lei consumerista, pode ser considerado como fornecedor em 
razão de sua atividade (por exemplo, o banco de dados e os cadastros de consumidores); e d) o 
fornecedor aparente, defi nido como o que não participa do processo de fabricação do produto, 
mas associa seu nome a essa marca e, portanto, passa a ser entendido pelo consumidor como se 
fosse uma mesma empresa.

Quanto a essa última espécie, sua imputação se funda na teoria da aparência, acolhida 
pelo direito do consumidor, que entende que, apesar de não participar diretamente do processo 
de fabricação do produto, por ostentar a marca por ele utilizada, passa a ser responsabilizado 
pelos danos decorrentes dessa relação.

Com base nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo 
plenamente aplicável a teoria do “fornecedor aparente”, no sentido de reconhecer, de fato, a 
previsão normativa para a responsabilização solidária do fornecedor aparente, porquanto 
benefi ciário da marca de alcance global, com respaldo na teoria do risco da atividade.



8

ESPELHO:

ABO RDAGEM ESPERADA PONTUAÇÃO MÁXIMA

1. Conceitos doutrinários, com a defi nição das espécies de fornecedor. 4,00

2. Defi nição e aspectos doutrinários e jurisprudenciais acerca da teoria 
do fornecedor aparente. 6,00

TOTAL: 10,00


