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de 2013.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS EMUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Ref.: Campanha de Chamamento para verificação e, se necessário, substituição da bolsa do

airbag dianteiro dos veículos Toyota, modelos Corolia XEi eSEG, fabricados entre 31 maio de
2002 e 06 de agosto de 2003.

Senhor Dirigente,

Para conhecimento eprovidências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da

Nota.Técnica expedida nos autos da Campanha de Chamamento - Recall- promovida pela empresa
TOYOTA DO BRASIL LTDA, tendo como objeto os veículos acima descritos, por ter sido
constatada possibilidade de deflagração irregular da bolsa do airbag dianteiro do lado do
passageiro, com risco de danos materiais e de lesão ao ocupante do banco dianteiro do veículo.
Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente campanha poderá ser feito no site
http://www.mi.20v.br/recaIL ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.
Atenciosamente,

TAMARA AMOROSO^GDNÇALVES

Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica eProcessos Administrativos.
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NOTA TÉCNICA n. &lr - 2013/CGCTPA/Senacon/M.T
Processo de Chamamento n. 08012.001594/2013-71

Brasília, 12.de OH

de 2013.

o
Fornecedor: TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Assunto: Campanha de Chamamento para verificação e, se necessário, substituição da bolsa do

airbag dianteiro dos veículos Toyota, modelos Corolla XEi e SEG, fabricados entre 31 maio de
2002 e 06 de agosto de 2003.

Senhora Coordenadora-Geral,

(^

1.
O presente feito trata de Campanha de Recall promovida pela empresa TOYOTA DO
BRASJL LTDA., com o objetivo de convocar os consumidores a comparecer até um de seus
representantes para efetuar a verificação e, se necessário, a substituição da bolsa do airbag dianteiro
dos veículos acima descritos.

2.

Segundo informações da empresa, a Campanha de Chamamento, com início em 25 de

abril de 2013, abrange 28.964 (vinte e oito mil novecentos e sessenta e quatro) veículos, com

numeração de chassi, não seqüencial, compreendida entre os intervalos 9BR538500004 a

9BR538530349, distribuídos da seguinte forma pelos estados da Federação:
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965
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Esta Nota Técnica foi elaborada com acolaboração do estagiária de Direito Flávia Rodrigues.
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873

GO
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MS
• MT
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1230

RJ

2553

RN

228

RO

86

RS

1682

SC

830

SE
SP

181
13720

TO

8

TOTAL

28.964

3.
Em relação ao defeito constatado, aempresa informou que "reside na bolsa do airbag
conformidade no processo de montagem das placas do propelente, pode ocorrer a ruptura do

dianteiro do lado do passageiro, dos veículos objeto da campanha, (...) Devido a uma não

deflagrador eabolsa do airbag do lado do passageiro deflagrar inadequadamente em caso de colisão

jrontal do veiculo e aumentar o risco de lesão ao ocupante".

í . ,; ?T^ *™™cos a saúde e segurança apresentados, alegou que "em caso de colisão

jrontal do veiculo (...) , ha possibüidade "de danos materiais ede lesão fisica ao ocupante do banco
dianteiro dopassageiro".

v-

5.

Quanto à data e ao modo pelo qual a periculosidade foi detectada, asseverou que "a

Toyota do Brasil foi comunicada pela Toyota Motor Corporation a respeito da periculosidade do

produto em9 de abril de 2013 ".
6.
em tela.

"»«««e ao

Informou, por fim, que não tem conhecimento acerca de acidentes envolvendo o defeito

7.
Descreveu, ainda, pormenorizadamente, o plano de mídia, anexando o modelo de
comunicado a ser veiculado nos meios de comunicação, bem como a foto do produto eos custos da

realização da campanha.

É o relatório.

8.

Em uma primeira análise desta Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Processos

Administrativos, constatou-se que o fornecedor iniciou Campanha de Recall fora dos padrões

determinados pela Lei n. 8.078/90 epela Portaria MJ n. 487/2012, ao deixar de descrever omodo de
constatação do defeito.
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9.
Diante disso, considerando orisco a saúde esegurança apresentado aos consumidores>«nadecorrência da possibilidade de ruptura irregular do deflagrador, ocasionando, em caso de colisão, risco

de lesão física ao ocupante do banco dianteiro do passageiro, sugere-se, nos termos do §4° do artigo 55
da Lei n. 8.078/90, a expedição de notificação à empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA., para que
proceda a regularização da Campanha informando quanto ao modo de detecção do defeito. Ademais,

para que informe se o presente comunicado foi devidamente encaminhado ao Departamento Nacional
deTrânsito - Denatran, nos termos daPortaria Conjunta n. 69/2010.

10.
Por fim, sugere-se a remessa de ofício circular a todos os dirigentes dos Procons estaduais
emunicipais decapitais, para conhecimento do início daCampanha de Chamamento em tela.
A consideração superior.

iSABRIEia^JB^ARVALHa

Coordenador de Saúde e Segurança/Substituto

Kj

Deacordo. Ao Setor Processual para a expedição deofícios.

tamara amorosoGonçalves
Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos.
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