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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENAÇÃO DE CONSUMO SEGURO E SAÚDE

'Oficio-Circular n° 23/201 t/CCSS/CGCTSÀ/DPDC/SENACON/MY
Brasília; 03 de março dê 20ÏJ.
AOS DIRIGENTES DOS PROÇONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.
Assunto: Campanha-de Charnámento dos-veítulbrJetta, Yetta Variant e Eos em razão da possibilidade
de nãõ funcionamento do sistemaantitravamento dos freios (ABS)-'e do controle eletrônico de
estabilidade, com aumento dos os riscos de perda de controle do veículo.
Senhor Dirgnte,
Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota
Técnica expedida nos autos da Campànha 'de Chamamento - Recáll - prõmovida
pela VOLKSWAGEN DO- BRASIL INDÚSTRIA DE., VEICULÚS AUTOMOTO1ES LTDA. com o
objetivo de convocar os ôonsumido;es a a fealizar a atualização do software o; se necessária,
a su8stituição do iiióduío eletrônico do ABS. De acordo com o'fornecedor, !foi constatada a possibilidade.
de falha do sistema OSdurante sua ativação, com perda da função ãntitrava,nentÔ dos freios e/ou
controle eletrônico de estabilidades". Nessa condição, "o não funcionamento' do sistema antitravatnçnto'
dos freios (ABS) e/ou controle eletrônico de estabilidade aum ita os riscos' de perda de controle e de
acidentes, podendo causar danos físicos e materiais aos ocupantes e/ou terceiros ". Informamos, ainda,
que o acompanharnentoda presetite Campanha põderá ser feito nasitë http://justica.gov.br/, oupelp nossb,
telefone (61) 2025-3170.
Atenciosamente,

(

KLEBER JOSÉ TRINTA MOREIRA ELOPES
Coordenador-Geral de Consultoria Técnica è Sançes Adniiúistrativas

Documento assinado eletronicamente por lUeber José Trinta Moreira e Lopes, Coordenador(a)Geral de C'onsultoria Técnica e Processos Administrativos, em 06/03/2017, às 10:04, conforme o
§ 2° do art. 12 da-J¼ledidaProvisória n°2:200-1/2001.
ida iio site httjx//seLautentica.mj.gov.br inormaix10 o
autenticidade dó documento pode ser c
código verificador 3881320 e o có'digo CRC FAE8636E
O trâmite deste documento pode sei acompanhado pelo sfte htx//www.jüstica.gõv.br/acesso-a.
sistema/protobb10 e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da JusJiça.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Nota Técnica n° 30/2017/CCSS/CGCTSAIDPDC/SENACØN
PROCESSO N° 08000.011913/2917-10
INTERESSADO: Volkswagen do Brasiljndústrin de Veículos Automotores Ltda,
Assunto: Campanha de Chamamento dos vdículos Jetta, JettaVariant e Eos em . razão dá possibilidade
de não füncipnamento dq sistema antitravamento .dos freios (ABS) e do dontrôle eletrônido de
estabilidade, com aumento dós os riscos de perda de controle do yeíciilo.
Senhor Coordenado-Geral,

1. O presente feito traia de Campanha de Recail pïomóvida pela VOLKSWAGEN-. DO BRASIL
INDUSTRIA DE VEICÜLOS AUTOMOTORES LTDA. com .o objetiva de convocar os
consumidores á realizar a atualização do software ous se necesáría, a substituição do módulo
eletrônico dó ABS.
)
2. De aordo com as informações prestadas Pela
,
Volkswagen, a Campanha de; Chamamento, cdm,
iníóip em 07 de m'arço20 17,-abrange 7.1 8 (,sete mil, cento eoitehta e dois) automóveis, fabricados
entre 23 de outubro de 2007 e 02 de junho de 2010, .e-colocadosno mercado de consumo com
numeração de chassi, não sequencial, compreendida entre o intervalo 8M068431 a AMI 37661, para
o modelo Jetta, ano/modelo 2008 a 2010 Í 8M252222 a AM695965, pará o Jetta VariaM, ano/modelo
2008 a 2010;-e 9V001044 a 9V021237, para o modelo Los, ano/mpdelo 2009. Os veículos estão
distribuídos da seguinte for ftiapelos estados da.Federaçã'o:
AC
AL
AM
AP
BA
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'DF
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3. Eiii relação ao defeito que 'envolve os veículos, a Volkswagen informou que 'foi constatada a
po&sibilida.de de falha do sistemdABS durante sua ativação, com perda da fwição ,antitravarnento
dos freios e/ou controle eletrônico de estabilidades".
/

4.- Quanto aos riscos à saúde e à egutaftça apresehtadbs, declaroiï- que "o. não fi-incioflamento do
sistema antitravamento -dos freios (ABS) e/ou coatrolé eletrônico de estabilidade aumenta os riscos
«e perda de dontrole e de acideiites, -podendo causar dão fisicos e materiais aos ocupantei e/oy
ierbeiros '
.
5.Quanto,- à datã c.-ao modo pelo qual a pèyiõulosidade foi detectàda, asseverou que se deu
em ".2OQ1/2OJ 7" por meio de 'processo de, monitoram ento de mercado".
6.Descçeveu, aidda, pormenorizadamente, o.pianõ de mídia, anexando o modelo de"coniunicado a sei'
veièulado nos meios de comúnica
ção se à custos da realização da Campanha.
7.Infrmou, outrossim, -que "ião' há 'registros de quaisquer acidentes e incideiteí relacionado -ao
dçfeitodoproduto"
r
•
-' L Eorelatório.

(

--

'8. Em primeira análise desta Coordenação de Consumo Seguro e Saúde, constatou-se que o
forneóedof, ao iniciar a Campanha. de Recali, apresentou à elementos descj-itos na'Lei 8.078/90 e na',
Portaria MJ n. 487/2012..
9.Não obstante, considerando-se a regulamentação específica dos Processos de Chahamento, sugerese, nos4 termos do §4° db artigo 55 da Lei n. 8.078/90, a expedição de Notificação
à.VOLKSWAGEN DO ËRASIL1NDUSTIA DE VEICULOS. AUTOMOTORES EA. para que,
no prazo de 10 (dez) dias, esclareça, pbjtivamente, o modo de constatação do defeito. Ademais,
parã que informe e fora}n exportados veículos com ô defeito em tela'ou se forafaimportadõs para o
Brasil. Igualmente para qre apreente comprovante de que o presente recall foi devidaníente
ençaminhadd à CoGrdenàção-çGeral de • Infraestrutura ,de Trânsito - CGIT do Departmento Nacional
de Trânsito L Denatran, nos termos da Portària Conjunta n. 69/010.
10.Por fim sugere-se a -remessa dë Ofjdio Circular a todos os, dirigentes dos Pr.ocons Estaduais e
Mpnicipais de Capitais, para conhecimento tda Campanha de Chamamento em tela, bém' como
comuniéado aos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consúmidor.

À Consideração Superior.
GABRIEL REIS CARYALHÓ
Coordenador de Consumo Seguro Saúdê
1

Daacor&o. Ao Setor Processual pata a eipedição de Oficios e'Notificação.
-

,

KL'
EBER JOSÉTRINTA MOREIRA E LOPES
Coordenador-Geral de ConsultoriaTécnica e Sanções Administrativas
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Doçúmento assinado eletronicamente por Kleber José TrintaMoreiça e-Lojes, Coordenador(a)ral de Coiisultoiia Téenfea e Processos Administrativos;entø6/03/2017, às 10:04, conforme o
§ 2° do art. 12 da Medida Provisória no 2.200-1/2001.
1

(

Documento'assinado eletronicamente por GABRIEL REIS ÇÁRVALI-IO, Coordenador(a) de
Saúde o Segurança,. em 06/03/2017, às 10:23, conforme o §2° do art. 12 da Medida Provisória n°
2.200.4/2001.
A autenticidade do documento pode ser'conferida to site lhto://sei.autentica,mj.gov.br informando o
código verificador 3878071 e o código CRC 8C46CD5F
O trâmite deste documento pode'ser acqmpanhado pelo site hfto://www.justica,goV.br/acesso-asistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério-da Justiça.
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