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Brasília, 29 de março de 2017.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ÉST4DUAIS EMUNICIPAIS DAS CAPITAIS.`

Assunto: Campanha ,de Recali do veículo Porsche; fflodelÕ Boxster 718, em razão da possibilidade
de falha no airbag do passageiro.
-

Senhor Dii-igentë,
Para cohJeeimento é providênci'as que'enteuider pertinerites, segue, anexa; cópia da,Nota
Técnica expedida nosautos- da Campanha .de' Chamamento
Recali
'promovida
ppla PORSCHEBRASIL IMPORTADORA DË VEICULOS LTDA., tendó como.objeto o'veículo acima
descrito, por ter sido constatado que "o 'airag' do lado do p'assaeiro, tenha sido instalado cojndisposithos de ign'içà6 incorretos, cbmo resultado de um erro de fabrica çãb de uni de seuÂjornecedores,
poden4o seu efeito de proteção ser prejudióado, devido ao não aciõnamento da trava' em caso de
colisão ". Adémais, que "caso tenha ocorrido a instala~ão incorreta :dos dispósitivos de ignição nos
airbags do lado do passageiro poderá causar o não acionâmêntb das travas dos airbags, com risco
remoip de acidente, e lesão aos passageiros'Y Informamos, 'ainda, que o acompanhamento da presente
Campanha poderá ser feito no site. hftp:[/justica.gov.br/, ou pelo nosso telefone,(61) 2025-3170.
-

-

Atenciosamente,

KLEBER JOSÉ TRJNTÀ'MQREIRA E LOPES
Coordenador-Geral 4e Consulto'ria'Técnica e Sanões Administrativas
DocuMento assinado ejetrpnicament'e por Kieber José trinta Moreira 'e Lopes, Coordenador(a)t
Geral de,Consultoiia Técnicae Procéssos Administdtivos, em 30/0312017, às 20:59, conforme o
2P do art. 12 da Medida Provisória n0 22t04à801.
A autenticidade do documento pode se? cdnferida no sit.http://sei.áutentica.mj.gdv.br informando-o
códigó verificador 4011763 e o código CRÇ 260B908E
O trâmite deste documento pode dr acompanhado pelo site httn://www.justica.g'ovbeacesso-a-t
sistemas/protocolo etem validade de prova de-registro de protocolo no Ministério 4a Jufliça.
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08012 000363/2017-74

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Nofa Técnica n° 46/2017ICCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON

Fornedor: PÓRSCHE BRASIL IMPORTADORA JSE VEÍCULpS LTDA.
Asstinto: Campanha 4e RecaÏl do veiculo Porsche, modelo Boxster 718, em razão da possibilidade
de falha no airbag,do passagéiro.
2

Senhor Coordènador-Geral,
F. .0 présente feito trata- de CamparilaR de -Rcaí1 promovida, pela PORSCÚE BRASIL
IMPORTADORA DE XIEICULOS LTDA. com ,o objetivo de convocar o 'õonumí4or dê um veículo
Boxter 718, çfetiiar a substitpição do airbagdo'Iiglo do passageiro.
2. Segundo informações da Porsche Brasil, a Campaiiha de Chamamento, com início dó atendimento
eni 01 de maio de 2.0Y7 abrange 1 (um) automóvel, .modelo Boxster 718, importado, fabricado entre
26 dé setembro de 2016 e 13 de janeiro 'de (2017, e. 'coldqado 'iio mercado de consumo, com
numeração de chassi WP0CA286HS221472,distribuído no estado do Paraná.
3. 'Em -relação ao defeito que envolve o veículo, a Porsche informou ter detectadô, que "durante
inspeçõés internas, constatou .a possibilidade de -que os. 'airbag' do lado do passageiro tenha sido
instalado com dispositivos de ignição incorretos, como resultado de um erro defabric'açãb de um 'de
seus fornecedores, podendo seu efeito de proteção, ser ptejud?cado, devido ao hão dcionamèntoda.
trava em caso de colisão".
4. Quanto 'aos riscos 'à-saúde é à segurança apresentados, declarou que "caso tenha ocorrido a
instalação inçorreta'dõs dispositivos de ignição nos dir6agç.do lado do passageiro poderá causar 6
não acionçmento.das travas dosairbags, com risco remoto' de acfd'enté e lesão aos passageiro.Y'.
5. Quanto à data e ao modo pelo qual a periculosidade foi detectada, asséveriu que "à Porsc/ie tomou
cohhectmento no dia 28 de fevereiro de 2017 dos riscos çnvolvendo os veículos informados na
presente petição objeto da-campanha de chpmamento preventivo" quë promoverá, através de um
portal utilizado para veiculação dç comunicados às empresàs que fazem, parte dq grupo
. internacional que distribz4 veículos e-peças da marca'forsche em diversos países. Imediatamente
após tomar conhecimento no referido portal, a Porsche solicitou todas as informações necessárias
à 41atri± para comunicação da referida campanha de ,ecall preventivo 'a este Ilusfre Órgão.
Fiscalizador, no entanto, algumas inforqiações ainda esta vãm pendentqs de confirmação, gerando
um pequeno lapso de tempo para a comunicação a este IlusrOrgão Fiscalizador Nesté mçio
tempo etiquánto aguardávamos u'ma resposta da nossa Aatr& para podçrtnos formalizar a
A
comuniàação da -referidacampanha de rçcallprçventiyo a este Tlust)'e Orgão recebemos a presepte
Notificação SENA CON."
6. Informou; outrossim, que não tem conhecimento de qualquer oonência de acidentes felac'ionados
aodefçito verificado no veículo, bem como não recebeu 1nenhuma reclamação de cbnsumidoresk tj
Brasil.
.
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7. Finalmente, à Porsche "e"sclarece que, devido ao fato do Produto ser importado, nenhum p'os
Produfos foi exportado do Bràsil". Declarou também que "o defeito verificado nãb apresenta riscos
e implicações imediatas para o consumidor comum, de modo que os consumidores podem continuar
utilizandô o veículo até a realização da inspeção pela Porsche é eventual substituição do
"airbdg' do lado 210 passageiro".
E o relatório.
8. EniT primeira análise desta Coordenação de Consumo Seguro e Saúdo, constatou-se que ar fornecedor
iniciou Campanha de RecalI forã dos padrões .determinados pelã Lei n.. 8.078/90, bem como pela
Portaria'MJ n. 481/2012, ao nãb observar a obrigação de imediata retirada do risco dó mercado de
'consuinó, assim como por não ter apresentado o adequado Plano, de, Mídia, a descrição
pormenorizada dos riscos envolvidos na, presÔnte campanha e por ter deixado 'de observar a
necessidade de.disponibilizàr a foto dos produtos no modélo de aviso de risco inserido nos autos.
9. Diante diso, considerando a regulamentação específica dos procëssos de chamamento e a gravidade
do risco à 'saúde e segurança dos colisurnidorbs, sugiro, nos termos do §4° do artigo .55 da Lei n.
.8.078/90, a expedição •de Notificação à PORSCHE BRASIL IMPORTADOICÁL . DE
VEICULOS LTDA., para que, no prazo de lÓ (dez) dias, proàeda à regularização da
campanha, apresentando o supracitado. Ademai, para, que esclareça as razões'do lapso temporal
decorrido entre a data da ciência-acerca da necessidade do recali ("28 de fevereir de 2017") e a data
prevista para. o início do atendimento ad consumidor ("01 de maio de. 2017). Igualmente, para que
inicie 'o atendimento imediatamente e encaminhe o comprovante . do .comunicado acerca da
necSidàde do recali enviado pela Matriz, a Dr. 'Ing. h.c.F. Porsche 4Xk Finalmente, para
que apresente comprovante de que o presente têcail foi devidamente encaminhado à CoordenaçãoGeral de Infraestrutura de Trânsito - CGIT do Departamento Nacionàl de Trânsito - Denatran, nos
termos ,da Porfãria Conjunta n. 62/2010.
-:
10. Por fim, sugiro a remessa de, Oficio Circular a todos, os diigentes dos Proç ns Estaduais e
tviunicip'ais de Capitais, para conhedirnento da Campanha de Chamamento em tela, bem como
coffiftnicado aos membros do Sistema 'Nacional de Defesa, do Consumidor:

'À Consideração Superior.'
LEONARDO AGIJILAR VILLALOBOS
Analista Técnico-AdmiiTiistrativo

GÁBRIEL REIS CARVALHÓ
Coordenadot de Consumo Seguro e Saúde

DeSacordo. Ao Setor Processual para a expedição de Oficiose Notificação.

/

KLEBER JOSÉ TRINTA MOREIRA E LOPES
CoordenadorGeral de Consultaria Técnica b Sanções Administrativas.
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Géral de Consu1toriaTécnica e Processos Administrativos, em 30/03/2017, às 20:59, conforme o
§ 2° do artt 12 cia Medida Provisória n° 2.200-1/2001,

Documento assinado eletronicamente por LEO1NAÜDQ AçULAR VJLLALOBQS, Analista
TÍcnico-Administrativo,(ATA), em 30/0a/2017, à 21:07, conforme o § 2° ilo.art. 12 da Medida.
Provisória 2.200-92001.
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Aautenticidade do documento pode ser donferidá nó itè http://sei,autentica.mj.govbr informando o,
código veriticador O1O33te o código QRCF4S6CJ86
O trâmitè deste documentopode ser acoihpanhado pelo site htfø://www.Justica.ov.br/acesso4sistemas/protoco1oe tem valiide de prova de registro de prôiocõlo nó Minitório da Justiça.
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