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Oficio-Circular'n° 59/201 7/CCSS/CGCTSA/DPDÇISENACON/MJ
Brasília, 28de abril de 2011:

AOS DIRIGENTES DOS IROÇONS ESTADUAIS .É,MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.
Assunto: Campanlá de! Chamamento dos veículos Vollcswagen Amarçk, ano/ihodelo 201-1 e 2012, para
substituição do software da unidade .d5 comando do motor.

Senhor Dirigente,

,Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota
pomoiØa
Técnica expedida nos autos dá Campanha • de Chamamento - Recali
pela VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICIJLOS AUTOMOTORES LTDA., tendo como
objeto os veícu1osacimá descritos, por ter sido constatada "a presença de um software com' a função de
detectar as condições'de testes em laboratório"_Nessa condição, declarou a ',não conformidade com a
obrigaãó legal devido à presença do, oftwáre'( Informamo, ainda, quê o3coinpanhamento da prSente.
Campanha poderá ser feito no site http://justica.gov.br/, ou pelo nosso telefone (61) 202-5-3170.,

- 4tenciosamente,
KLEBER JOSÉ TRINTA MOREIRA E LOPES
Coordenador-Gerai de'Consultoriâ Técnicae Sanções-Administravas
Docümento assitiado eletronicamente por KIebr JoséTrizita Moreira e Lopes, Coúráenpdor(a)-.
Geral de Consultoria Técnica.e Processos Admiiiistrativos, em28/04/2017, às 16:29, conforme o
§ 2° do art. 12 da Medida Provisória n° 2.200-1/2001.
A autehticidade,do 4o'cumeàto pode ser conferida no site http://sei:autentiea.nij.zovir informando o
código veiificador 4235497 e o código CRC3AC532DB
O trâmite deste documento pode ser acorhpanhado pelo site http://www.justica.gov.biiacesso-asisternas/protocolo e tem validade deprtvade registro de protocôlo no Ministério-da Justiça.
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ReferênclaXaso responda este bffc,jo, indica?'ëxpressamente o Processo 00012.004273/2015-91
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Nota Técnica n° 93/2017/CCSS/CGCÍSAIDPDC/SENAQON

-

Firnecedor: VOLKS'WAGEN DO, BRASIL II'4DÚSTM4 DE VEiCULOS AUTOMOTORES LTDA.
Assuntq: 'Campanha de Chamament&dos Veículos'Vcílkswageu Amarok, ano/picidelo 2011 e ano/modelo
2012, em razão de ter sh10 onsthtadaa pre'sqnça de um software com a função de deLfectar as condições de
testes em iaboratório.
'Senhor Coordenador-Geral,

1. O presente feito trata de Campanha de Recail promovida pela VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEIÇULOS AUTOMOTORES LTI3A. com ,o .objêtiVD- de convocar os
consumidores a efetuarem substituição do software da unidade de comando do motbr.
2. Segundo informações da VolksWggeni a Campanhà dé Chawmentà, com início eni'03 de traio de
2017, abrange 17.057 (dezessete mil e cinquenta e sete) gutomóvei produzidosno 'ppríodo de 03 de
dezembro de 009 a 11 de novembro de 2011, e bolocados no mercado de conSumor'com
numeração de chassi, não sequenciU, conípreendid'a entre os intervalos BA000257 até B8082605, .
para os piodelps 2011; e CAOO 1950' a CA026 145, para os modelos '2012, distribuídos da seguinte'
fortna pelos estadod da Federação: -
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3. Em Mação ao defeito que,envolveí os veículos, ? Volks*agen infrniou que 'foi consta/ada' à
presença de um software co,, afunção dedeíectar as con'diçõe& de testes em laboratório"., 4. Quanto aos riscos à saúde e à segurança aprêsentados, deçlarou .a "não conformidade com a
õbrigaçffo lêgql devido à presença 4o software
5. Quantcr& data 6 ao modo pelo qual a perichlosiade foi detectada; asseverou que se deu,
em "23/09/201-5", por meio de "ehvio de infQrma çõts por parte de nossa matriz".
6. Descreveu, ainda, pormenorizadamente, o plano de mídia, anexandci o modelo de comunicado a ser
veiçuladd nos meios de c9mudicação ç os custos da realização da Camanha.,
7. 'Ínfoimou outrossim, que não há regitiqs de quaisquer, acidentes e incidentes relacibnados ao
defeito do produto.
-

8. E1Típrirnira análise desta Coordenação.. dçC onsumo Seguro e Sa.údê,ôonstatou-se que o,foriiecedor
inidiou Campanha de Recai! fora dos pdrões deterúlinados pela Lei o. 8.078/99, bem cómo pela
Poitarja MJ n.487/2012, aoter deixado de ob'servar a neèeásidadp de comunicar, deforrha imediata,
os riscos aos consumidorés e às autoridades competentes.
9. Diantë disso,cofisidenndb-e a regulamenaã&específica dos Proceàsoá de thma'mento, sugerese, nos termos d, §40 do artigo 55 da Lei o. 8.078/90, a .dxedição de Notificação
à Y01<KSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. para que,
no prazo ctè lO,(dez) dias, para que informe se fqrani expo/tados veíçulos com 6 defeito êm'tela pu,
se foram importados' para o Brasil. Iguafrnénte, para que esclareça ãs. razões do lapso temporal
• •decQrrido entrá a data 'de constatação do defeito e o comunicado a este Departamento. Finalmente;
paja que ápreente comprovant,é de que ç presente recail foi dèvidamente eneaminhado à
.Cqordenaão-Geral de [nfraestrutura de Trânsito - CGIT dó Departamento Nacional de Trânsito.—
iJenatran, fios termos da Portaria Conjunta o. 69/20Í0.
'1'Ó. Por í'IM, sugere-se a remessa de Oficiô Cicuilar' a todos os dirigentes do Proc5ns Estaduais e
Municipais, de Capitais, para conhecimento .da Campanha de 'Çhamamento em tela, bem com'o
comunicado aôs membro do Sistema'Nacfonal deOefesa cio Consumidor.-
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»
LEONARI)O AGUILARVILLALÕBØS,
Análista Técnico-Administrativo.

À Consideraçãp Superior.

GABRIEL REIS CARVALHO
Codrdenador de Consumo Seguro e Saúde
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De acordo. Áo Sétorïkocessval para a expedição de Oficio e Notificação."
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KLEBER'JÓSÉ TRINTA MOREIRA E LOPES Coordenador-Geral de Cohsultoria Técnica e Sanções Administrativs
Documento assinado eletronicamente po Kieber José Trinta-Moreiri e Lopes, CoordenaIor(a)Geral de Consúltoria Técnica e Processos Administrativos, em 28/04/2017, às 16:29, conforme o
, 2° do ah. 12 da Medida Provisória no 2.200-1/2001.
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'Ú'Õcurneto assinado e1etronicamente pbr GABIÚEL REIS CARVALHO, Copr,denador(a) de
Saúde e Segurança, em 28/04/2017, às- 16:46, conforme o § 2` do art. 12 da Medida Provisóriã n
2.200-1/2001.
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Documento assinado e1trohicamente por LEONÁRDO AGUILAR VILLkLOOS,Analsta
Técnico-Administrativo (ATA), em 28/04/2017, às 16:5ó, conforme à § 2 do art. 12 da Medida,
Provisória n° 2.200-1/200É
A'autenticidade do documeiito pode ser conferida no site htt://sei.autentica.mjgovir informando o
código verifi'cador 4235267c o códigoCRC C12F772D
'
O trâmite deste documebto pode 'ser acompanhado peld site http://www:iustíca.gov.br/acesso-asistemas/protocolo e tem validad&de prova de registrode protocolo nb Ministério da Justiça.
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