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Ofício-Circular n° 49/2016/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON-MJ

IBrasília, 12 de maio de 2016.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Assunto: Campanha de Chamamento dos veículos"Jeep Renegade 1.8, Flex, automático, ano/modelo
2015/2016, em razão do possível desligamento repentino e inesperado do motor, além da alteração da

capacidade da direção elétrica e do freio dos automóveis.
Senhor Dirigente, .

Técnica

. -Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota
expedida nos autos da Campanha de Chamamento <- Recall - promovida

pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., tendo como objeto os veículos acima
descritos, pôr ter sido constatado que "ü variação de parâmetros de velocidade do veículo e rotação do
motor pode não ser corretamente processada pela central de controle motor, que entra no modo de
segurança, ocorrendo o desligamento do motor com o veículo em movimento". Diante disso, "eventual
falha do software da central de controle motor, quando da utilização do Cruise Control, especialmente em •
decidas, poderá acarretar o desligamento inesperado do motor, aumentando os riscos de ocorrência de
acidente, com conseqüentes danosfísicos e materiais ao motorista, passageiros e terceiros". -Informamos,,

ainda, que o acompanhamento da presente Campanha poderá ser feito no site http://justica.gov.br/, ou pelo
nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,
FERNANDA VILELA OLIVEIRA

Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas Substituta

assinatura *•
eletrônica
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10:28, conforme o § 2o do art. 10 da Medida Provisória n° 2.200/0í.
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Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

'

Assunto: Campanha de Chamamento dos veículos Jeep Renegade 1.8, Flex, automático, ano/modelo
2015/2016, em razão do possível desligamento repentino e inesperado do motor, além da alteração da
capacidade da direção elétrica e do freio dos automóveis.

Senhora Coordenadora-Geral Substituta,

1.0

presente

feito

trata

de

Campanha

de

Recai1

promovida

pela FCA FL(\T CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., detentora da marca "Jeep", com o
objetivo de convocar os consumidores a efetuarem a atualização do software da central de controle
' • motor, responsável pelo gerenciamento do controle de velocidade - Cruise Control (conhecido como
"piloto automático") - dos veículos acima descritos.
2.

Segundo informações da FCA, a Campanha de Chamamento, com início do atendimento em 16 de
maio de 2016, abrange 24.599 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa e nove) automóveis",
produzidos na cidade de Goiana - PE, Brasil, no período de 24 de fevereiro de 2015 a 22 de
outubro de 2015, e colocados no mercado de consumo, com numeração de chassi, não seqüencial,
compreendida entre, os intervalos 98861Í116FK000258 a 988611122GK038985, distribuídos, da
seguinte forma, pelos estados da Federação:
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À'Consideração Superior.
GABRIEL REIS CARVALHO

Coordenador de Consumo Seguro e Saúde

De acordo. Ao Setor Processual para a expedição de Ofícios e Notificação.
FERNANDA VILELA OLIVEIRA

Coordenadora^Geral de Consultoria Técnica e Sanções"Administrativas Substituta

sei!

assinatura
eletrônica

sei!
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eletrônica
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