29/12/2016

SEI IMJ r 3497578- Oficio-Circular::

!IJIDIIIIi1 "li iH!IDIHO LVI 1 1 1 1 11111 IIMIIII 1 1 II III 1 I!l IIIIlII II
3497578.

PR O O COLO

08000 056997/2016 30

REGISTRADO
Às as NLsos
LlVRGNLHo 43
PAÉMA

PROTOCp11514

MINISTÉRIO DAJUSTIÇA E CIDADANIA
COORDENAÀO DE CONSUMO SEGURO.E SAÚDÇ

Oficio-Circular n 151/201 6/CCSS/CGCTSAIDPDC/SENACON-MJ
Brasília, 28 de dezembro de 2016.
AOS DIRIGENTES DOS PROCÔNS ESTADUAIS E MUNICiPAIS DAS CAPITAIS..
Assunto: Caiipanha de Chamahuento'do 'i'eículo Mêrcedes-Benz, Classe S63' AMG Çoupé, em razão da
possibilidade de falha no. extensor de posicionamento dos cintos de segurança dianteiros do veículo.

Senhor Dirigente,

Pira conhecimento e providências que, entender pertinentes, segui, anexa cópia da Nota
Técnica expedida Pos autos da expansão da Campanha de Chamamento - Rebail - promovida
pela,MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.,-tendo como objeto o veículõ acima descrito, por ter sido,
declarado a "possibilidade de oáorrer'uma falha no extensor de posicionaménto dos cintos de segurança
dianteiros do veículo de passeio Mercedes Benz Classe 563 AMG Coupé, fabricá dos na Alemanha em 1a
de agosto de 2015, o que poderá ocasionar a impossibilidade de retração do extensor dos cintos
após afivelados e, conséquenternente, p não posicionamento correto desse no corpo dos oç'upantés desses
assentos". Neste sentido,"na evenújalidade, de-aõidéntes o extensor pode qúebrar.e o cinto de segitrança
pode não realizar afunçãorpretendida, oque pode ocasionar dano.sjísicás aos ocupahtes do veículo e/ou
. De acordo com a Mercedes-Benz, ocorreu comercialização de apenas um veiculo defeituoso, terceiros"
com numeração de chassi WD52173781A01260981 distribuído nó, estado do Paraná, na cidade de
Curitiba. Nesta 1iih&'a referida empresa ehfatiza qqe:.'a MBBras imediatamente adotou às providénàias
necessárias â solução do problema apresentado, com a localização do proprietá'rio de tal veículô e reparo
de tal falha através da atualizãç& do software do -módulo de controle, o quê foi concluído .'em
24/11/2016.. O atendimento ao proprietário do veículo .foi realizado por um Concessionário da marca
Mefrcedes-Benz, c,onforme Instrução' de Serviço. >. Informamos, ainda, que ó acompanhamento da presente
Campanha poderá ,ser feito no: site http:/Ljusticagov.br/, ou pelo nosso telefone (61) 2025-2170. 1

Atôncidsamette,,
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FERNANDA'VILELA OLIVEIRA
Coordenadora-Geral de' Coisultoria Técnica e Sançõep. Administrativas, 'Substituta
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Docunthto assinádo eletronicamente por FERNANDA VILELA OLIVÉIRA, Coordenador(a)Geral de Consultoria Técnica e Processos Adníinistrativos - Substituto, em 28/12/2016, às 19:49,
confofrne o §2°-do art. 10 da'Medida Irovisória n°2.200/01.
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Autentici4ade do documento pode ser conférida no sitè http://sei,autentica.±j.tõv.br ii1formando
1
çótljgoverificador 349757&e o código CRC 95FACA65
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site hup://wwwjustica.gov.br/acesso-asisteúias/protocolot tem Validade de prova de registro de protocolo flQ Ministério da Justiça.

'FieferênciCaso resopda este Oficio, ihdicarexressarnente o Processo n2 08000.05699712016-30

SEI n2-3t 97578

Esplanada dos Miusterios, Bloco T, Ed. Sede, Sala 522, - Bairro Zona Cívico-Admimstrativa, Brasilia/DE, CEP
10044-900
Telefone: (61)202-9669 fl170.Site: - www.justióa.gov.bi
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Nota Técnica n° 19412016/CS(CGCTSAJDPDC/ENACØN
PÉ CESSO N° 08000.056997/2016-30
Assqnto: Cámpanha de Chamamento do veículo Mercedes-Benz, Classe 63 AMO Coupé, em razão da
possibilidade de falha no ektensor de Posiciovamento dos cintos de segurança dianteiros.
Senhora Coordefladora-Geral, 'Subs;ittita

11

1. O presente feito traia de Campanha de Recail promovida pela )MERCEDES-BENZ DO
BRASIL LTDA. com o objetivo de'convocar o consumidora efetuar o rparo, de tal falha através da,
atualização do softwaredo módulo de cotro1et
2. Segundo informações da Mercedes-enz, a Campanha de Chamamento, tcom data, de início -em
23 de dezembro de 2016, abrange 01 (uni) áutomóvel, importado, fabricado na Alernanhã em lO de
agosto de 2Q15, à colocado no mercados de óonsutno com numeração de chassi
WDD2-I 7378 1 AO 126098, distribuído no Estado dó Paraná, na cidade de Curitiba
3... Em telaçãó aio defeito qúe envolve o veículo, a Mercedes-Benz informou ter detectqdo
a 'poss151/idade de ocorrer urna falha no extensor de Posicionamento, dos cintos de segurahça
dianteiros do veículojie passeio Mercedçs Benz Classe 563 AMO Coupé, fabricado na Alèmanha
em 10 de agostorde 2015, o que poderá ocasionara impossibilidade de retração do ektensor dos
cintos após Ove lados e, -consequentemente, o -não posicionamento correto desse. rio corpo
dos ocupantes- desses qssentos".
4. Quano-aos riscos à saúde e à segurança aprõsentados, declarou que "na eventualidade de acidentes
o çctensor pode quebrar e o cinto de segurança-pode não realizar afunção pretendida, o que podé
ocasionar dwjos físicos aos ocupantés do vdculo elou terceiros".
-5. Qi.aPto à data e .ao mQdo pelo- qual a periculcisidade foi dètectada, asseverdu que "ti MBBras foi
infortnadcvpor sua çontroladora, Daimler AO, ('doc. 02), s?diada na -Alemanha, ddpbssibilidadede
ocorrer umàfaha no extensor de posicionamento dos cintos de segurança Zlianteims do vetculo. depasseio Mercedes Betiz Class& 563 AMO Coupé". Vale frisar que o referido documento confirma 'a
dàta da ciência do defeito (22 de novembro de -016).
6. -descréveu, aifida, pormenorizadamente, o plano de mídia, anexandoo modelo de comunicado aser
veiculado-nos meios de comunicação e os custos da realização dai Campanha.
- 7. Informou, outrossim, nãõ'er conhecimento de nenhum acidente. no Brasil nó, tocante ao veículo
referido. S. - Com a mesma relevância, enfatizpu que "ao tomar -conhecimento do fato mencionado nó item 2
. acima, a MBBras imediataniente adotou as pràvidéncias necessárias à solução do problema.
apresentado, dom a localização do proprietárid de tal veículo e rparo dê tal falha através da
atualização do softwqre dó módulo de controle, o que fvi concluído em 24/11/20/6 (doc. 03). O
atendimento ao- proprietário do veículo foi realizado por um Concessionário da marca MercedesBenz, conforme Instrução de Serviço anexa (doc. 04)."
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É o relatório.
9. Em primeifaanálisedesta Co&rdenaRão de Consumo Seguro e Saúde, constatou-se que o fomeóèdor

inicitiu Campanhà de Recall dèntro dos padrões determinados pelaLei-n s:o'z,sio, bemeorno pçla
PortariaMJ n. 487/2012.

id:

Não -obstante, considerandoa regulamentação específica dos processos de chamamento, sugiro, nos
» teribós- do 4? do artigo 55 da Lei n. 8.078/90: a expedição 'de Notificação à MERCEDESBENZ 'DO 'BRASIL LTDA. para que, no prazo de 10 (dez) dias, envie-o comprovante de que -o
pre'sente recall foi devidamentè encaminhado à Ccorden'ação-Geral' de'lnfraestrutura de Trânito 2OÍT do Départameiito NacionJ de Trânsito' - Denatrati, -nos termos da Pórtaria Conjuntaj\.
-

-- 69/2010.

-

11.- Por fim, sugiro a remessa de Ofióio Circular a todos os dirigentes- doí Procons ,Estaduais e
Municipais de Capitais, para cojhecimdnto da Campanha de Chámámento em tela,-hem colho
comunicado aos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. -

À Consideraçã6 Superior.
LEONARDO AGUILAR VILLÀLOBOS
Coordenador de Consumo Seguroe. Saúde, ubitituto

'Dê acordo. Ao Setor Procèssual p1-a aexpedição &,.Oflcios eNotificaçãõ.

- -FERNANDA VILELA OLIVEIRA
Coor'dnadora-GeraL de Cànsultoria Técnica e Sanções Administrativas,- Substituta

Documento assinado.eletrcnicamenfe por FERNANDA VILELA OLIVEIRA-Coordenador(a)Geral-de ConsulforiaTécnica e Procesos Administrativos - Substituto;em 28/12/2016, às 19:49,
conforme o 2° do art. 10 da Medida Provisória n° 2200/01.
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Documento assinado é'l&tronicâinènte por LEONARDO AGUILAR VILLÀLO!305,
Coordenador(a) de Saúde e Següraiiçi -Substituto, em 28/12/2016,-às 19:59, conforme o 20 do
ari., 10, da Médida Provisória n° 2.200/01.
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- aufe.nticidade. do documento pode È conferída no site httn://sei.autentida.mLovbr informando o
código terificador 3496762 e o código CRC 2E65E3E8
O tr4rrfite destedocumento pode ser acdiíxpanlíado pelo site ht4pi/www.jpsticagov.br/acesso-asistemas/protocolo etem validade -de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.
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