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Fortaleza, 07 de fevereiro de 2023. 

  
  Ofício nº 01/2023 – CDC/OAB/CE 
 
 

Ao Senhor Promotor de Justiça  
Dr. Hugo Vasconcelos Xerez 
Secretário Executivo do DECON – Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
da Ceará. 
Rua Barão de Aratanha, 100 – Centro 
Fortaleza- CE. 

 
    

 
Assunto: Fiscalização sobre o preço do produto e serviço no comércio eletrônico. 
 
 
 

Com os cumprimentos de estilo, a Ordem dos Advogados do Brasil - 

Secção do Ceará (OAB-CE), representada neste ato por sua Vice-Presidente e Coordenadora 

Geral das Comissões, Christiane do Vale Leitão, OAB/CE nº 10.569, pelo o Coordenador 

Adjunto das Comissões, Raphael Franco Castelo Branco Carvalho, OAB/CE nº 26.560, 

juntamente com a Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Cláudia Maria Santos 

da Silva – OAB/CE nº 12.596, vêm perante Vossa Excelência, com respaldo na Lei nº 

8.906/2004 (Estatuto de Advocacia e da PAB), expor e ao final requerer o que se segue: 

 

As redes sociais se tornaram uma vitrine virtual para produtos e serviços, 

porém algumas informações não são totalmente expostas para os consumidores, em especial 

os preços, onde grande parte das empresas somente  informam  “via direct ou in box”. 

 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), esta é uma 

prática abusiva de publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 3º), pois a oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, sendo enganosa por omissão, a 

publicidade quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço, bem 

como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art. 31). 
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A Lei 10.962/04 (art. 2º, III) e o Decreto nº 7.962/13 (art. 2º, IV) também 

descreve que no comércio eletrônico, a fixação de preços deve ser mediante divulgação 

ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em 

caracteres facilmente legíveis. 
 

Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência, que DETERMINE imediata 

FISCALIZAÇÃO no COMÉRCIO ELETRÔNICO,  especialmente nas redes sociais e ao final, 

se for constatada   infração às regras da Lei  Federal nº 8.078, 11 de setembro de 1990 

(Código de Defesa do Consumidor) e em outras normas pertinentes., que seja aplicada as 

sanções administrativas, sem prejuízo das  medidas judiciais cabíveis, com o objetivo de  

proteger e resguardar os direitos dos consumidores cearenses. 

 
Certos de contarmos com esse importante apoio, aguardamos o retorno com 

a habitual e esperada brevidade. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos 
através da Presidente da CDC/OAB/CE, contato (85) 99159-8382. 

 
 

Aproveitando o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta 
consideração. 

 
 

Atenciosamente,  
       
                   

                        
            Christiane do Vale Leitão                         Raphael Franco Castelo Branco Carvalho 
        Vice-Presidente da OAB/CE                    Coordenador Adjunto das Comissões da OAB/CE 
Coordenadora Geral das Comissões 
 
 

 
 

Cláudia Maria Santos da Silva  
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/CE 

 


