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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

Nota Técnica n.º 192/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

PROCESSO Nº 08000.007063/2019-17 

INTERESSADO: IGUASPORT LTDA

Nota Técnica nº 192/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON

 

Forncedor: IGUASPORT LTDA.

Assunto: Campanha de Chamamento dos produtos Domyos Strap Traning 100, do fabricante Iguasport
Ltda.  em razão da possibilidade do produto para a prática de exercícios funcionais de suspensão que visa o
condicionamento físico e ganho de massa muscular romper do mosquetão do equipamento, fabricados em
15/05/2016 a 18/12/2018.

 

Senhor Coordenador-Geral,

 

1. O presente feito trata de Campanha de Recall promovida pela IGUASPORT LTDA., com o
obje�vo de promover o recolhimento dos produtos Domyos  Strap Traning 100, fabricados entre
15/05/2016 a 18/12/2018, em virtude da possibilidade de rompimento do mosquetão do equipamento,
o que poderá ocasionar em queda do usuário. 

2. Segundo informações da empresa, a presente Campanha de Chamamento, abrange 
18.141 (dezoito mil cento e quarenta e um) produtos,  fabricados pelo período de 15/05/2016 a
18/12/2018.

3. Em relação ao defeito que envolve os produtos, a IGUASPORT LTDA informou que  "foi
iden�ficado a presença de uma bolha de ar na fabricação de determinados itens, sempre presente no
mesmo local da quebra, fragilizando a peça (..)".

4. Quanto aos riscos à saúde e à segurança apresentados, declarou que "o mosquetão pode
quebrar e causar uma queda".

5. Quanto à data e ao modo pelo qual a periculosidade foi detectada, asseverou que "em
18/12/2018, a Decathlon França, emi�u  comunicado mundial para que as demais lojas da Decathlon,
espalhadas pelo mundo suspendessem a distribuição do produto. A par�r dessa data, a Decathlon França
iniciou a avaliação do (s) lote(s) dos produtos que poderiam apresentar defeitos e planejamento dos
países que estariam envolvidos no recall mundial dos mesmos. Em razão disso, em 24/12/2018, a
Decathlon proibiu a distribuição do Produto em suas lojas no Brasil, inclusive com o bloqueio de seu
abastecimento ao armazém da empresa" (...) "Em 01/02/2019 a Decathlon França deu início aos
procedimentos e trâmites para o recall mundial o Produto, tendo o jurídico interno da Decathlon sido
comunicado deste procedimento em 06/02/2019(...)"
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6. Descreveu, ainda o plano de mídia, anexando o modelo de comunicado a ser veiculado
apenas no jornal "Folha de São Paulo" e os custos da realização da Campanha. Todavia, não consta os
valores do plano de mídia.

7. Informou, outrossim, que  tem conhecimento da ocorrência de um
acidente relacionado ao defeito em tela em território brasileiro e diversos outros no exterior. 
 

É o relatório. 
 

8. Em primeira análise desta Coordenação de Consumo Seguro e Saúde, constatou-se que o
fornecedor iniciou Campanha de Recall fora dos padrões determinados pela Lei n. 8.078/90, bem
como pela Portaria MJ n. 487/2012. 

9. Diante disso, considerando a regulamentação específica dos processos de chamamento,
sugiro, nos termos do §4º do ar�go 55 da Lei n. 8.078/90, a expedição de No�ficação à IGUASPORT
LTDA. para que, no prazo de 10 (dez) dias:

I - apresente a distribuição geográfica dos produtos sujeitos ao defeito, colocados
no mercado, por Estado da Federação, unificando os dados de todos os Estados em que
estejam localizados mais de um estabelecimento da empresa;

II - informe se o produto foi importado ou exportado para outro país e a
quan�dade;apresente novo plano de mídia nos termos do ar�go 3º da Portaria MJ
487/2012, com veiculação do Aviso de Risco em rádio, jornal e  televisão, informando,
ainda, os horários e a frequência de veiculação. Neste par�cular, em que pese ser
louvável a preocupação da interessada em direcionar a campanha de chamamento da
forma mais eficiente possível para os seus consumidores, deve ser destacado que o art.
10, § 2º, do CDC, determina que "os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo
anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do
produto ou serviço";

III - apresente novo aviso de risco nos termos do ar�go 5º da Portaria MJ
487/2012, notadamente tendo em vista em vista que o aviso de risco apresentado não
descreve, de forma ostensiva, os riscos e suas implicações;

IV - informe a descrição do acidente ocorrido em território nacional, relacionado ao
defeito do produto com as seguintes informações: (i) Local e data do acidente; (ii) 
iden�ficação das ví�mas; (iii) danos materiais e �sicos causados; e, (iv)  as providencias
adotadas em relação à ví�mas;

V - quais as providências adotadas pela Iguasport Ltda. após o conhecimento do
acidente de consumo mencionado; e,

VI - informe  por qual mo�vo não foi apresentado  o fato imediatamente sobre a
periculosidade e nocividade dos produtos  as autoridades competentes e aos
consumidores.

10. Por fim, sugiro a remessa de O�cio Circular a todos os dirigentes dos Procons Estaduais e
Municipais de Capitais, para conhecimento da Campanha de Chamamento em tela, bem como
comunicado aos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

 

À Consideração Superior.

 

NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA
Coordenador de Consumo Seguro e Saúde



08/03/2019 SEI/MJ - 8167848 - Nota Técnica

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9542043&infra_sistem… 3/3

 

 

De acordo. Ao Setor Processual para a expedição de Ofícios e Notificação.

 

LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES 
Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas

 

  

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador(a)-Geral
de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, em 27/02/2019, às 20:20, conforme o § 1º do art.
6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA,
Coordenador(a) de Consumo Seguro e Saúde, em 27/02/2019, às 20:22, conforme o § 1º do art. 6º e
art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 8167848 e o código CRC 92A5E539  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

 

 

Referência: Processo nº 08000.007063/2019-17 SEI nº 8167848

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
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Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 

Secretaria Nacional do Consumidor 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 

Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas 
Coordenação de Consumo Seguro e Saúde

 

O�cio-Circular nº 17/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

 

O�cio-Circular nº 17/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJSP

Brasília, 26 de fevereiro de 2019.

 

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

 

Assunto: Campanha de Chamamento dos produtos Domyos Strap Traning 100, do fabricante Iguasport
Ltda.  em razão da possibilidade do produto para a prá�ca de exercícios funcionais de suspensão que visa
o condicionamento �sico e ganho de massa muscular romper do mosquetão do equipamento, fabricados
em 15/05/2016 a 18/12/2018.

 

Senhor Dirigente, 
 
Para conhecimento e providências que entender per�nentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica
expedida nos autos da Campanha de Chamamento – Recall – promovida pela  IGUASPORT LTDA, tendo
como objeto os produtos acima descritos.

Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente Campanha poderá ser feito no site
h�p://jus�ca.gov.br/, ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,

 

      LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES 
Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador(a)-Geral
de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, em 27/02/2019, às 20:24, conforme o § 1º do art.
6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 8169689 e o código CRC 7F71A282  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08000.007063/2019-17 SEI nº 8169689

Esplanada dos Ministerios, Bloco T, Ed. Sede, Sala 522,   - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70064-
900 

Telefone: (61) 2025-9669 / 3170 - www.jus�ca.gov.br - E-mail para resposta: protocolo@mj.gov.br

mailto:protocolo@mj.gov.br

