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8119802 08000.006156/2019-24

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede,  5º andar - CEP: 70064-900 – Brasília/DF 
Telefone: (61) 2025-3170  E-mail: cgctpa@mj.gov.br

 
Nota Técnica n.º 178/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ
PROCESSO DE CHAMAMENTO Nº 08000.050155/2017-55
INTERESSADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
Assunto: Campanha de Chamamento dos veículos Land Rover Range Rover  e Land Rover Range Rover
Sport, ano/modelo 2018 a 2019, em razão da possibilidade dos indicadores de direção falharem quando as
hastes de controle montadas na coluna de direção são utilizadas, podendo causar riscos de acidentes com a
possibilidade de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.
 
Senhor Coordenador-Geral,

 

1. O presente feito trata de Campanha de Recall promovida pela JAGUAR E LAND ROVER BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. com o objetivo de convocar os consumidores
a realizar a atualização software do módulo de controle da carroceria/módulo do gateway dos
veículos Land Rover Range Rover e Land Rover Range Rover Sport, ano/modelo 2018 e 2019

2. De acordo com as informações prestadas pela Land Rover Brasil, a Campanha de Chamamento,
com início em 19 de fevereiro de 2019, abrange 48 (quarenta e oito) automóveis, importados,
produzidos no período de 10 de novembro de 2017 a 18 de dezembro de 2018, colocados no
mercado de consumo, com numeração de chassi, não sequencial, compreendida entre o intervalo
SALGA2BJ2JA380220 a SALGA2BJ1KA541710, para o modelo Land Rover Range Rover, e
SALWA2EJ4HA112609 a SALWA2FK2HA691414, para os modelo Land Rover Range Rover
Sport, distribuídos da seguinte forma pelos estados da Federação:

AM 3
BA 2
CE 1
DF 1
GO 3
MA 1
MG 1
MT 4
PB 1
PE 1
PI 5
PR 4
RJ 2
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RS 1
SC 7
SP 11

TOTAL 48

3. Em relação ao defeito que envolve os veículos, a Land Rover informou ter detectado que "os
indicadores de direção podem falhar quando as hastes de controle montadas na coluna de direção
são utilizadas. O motorista não receberá avisos visuais ou sonoros conforme exigido pela legislação
brasileira, evidenciando que há uma falha no funcionamento dos indicadores de direção". 

4. Quanto aos riscos à saúde e à segurança apresentados, declarou que "em uma condição de falha, os
outros usuários da estrada não serão avisados da intenção de troca de direção do veículo e isso
poderá aumentar o risco de acidentes, com possibilidade de danos físicos e/ou materiais aos
ocupantes e terceiros".

5. Quanto à data e ao modo pelo qual a periculosidade foi detectada, asseverou que "os riscos foram
detectados a partir do recebimento de uma série de reclamações de clientes e relatórios das
concessionárias, uma Investigação da Comissão de Segurança de Produto e Conformidade (PSCC)
foi aberta em 8 de janeiro de 2019 para analisar um problema em que determinadas funções do
veículo não eram acionadas pelos interruptores de controle montados nacoluna de direção ". 

6. Descreveu, ainda, pormenorizadamente, o plano de mídia, anexando o modelo de comunicado a ser
veiculado nos meios de comunicação e os custos da realização da Campanha.

7. Informou, outrossim, que não tem conhecimento da ocorrência de acidentes relacionados ao defeito
em tela em território brasileiro, bem como que a Jaguar Land Rover Ltd. - Reino Unido está
realizando o recall de veículos Jaguar XJ também em outros países. 

É o relatório.

8. Em primeira análise desta Coordenação de Consumo Seguro e Saúde, constatou-se que o fornecedor
aparentemente iniciou Campanha de Recall fora dos padrões determinados pela Lei n. 8.078/90,
bem como pela Portaria MJ n. 487/2012,ao ter deixado de observar a necessidade de comunicar, de
forma imediata, os riscos às autoridades competentes.

9. Diante disso, considerando a regulamentação específica dos processos de chamamento e a gravidade
do risco à saúde e a segurança dos consumidores, sugiro, nos termos do §4º do artigo 55 da Lei n.
8.078/90, a expedição de Notificação à JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. para que, no prazo de 10 (dez) dias, (i) esclareça as razões do
lapso temporal decorrido entre a data da ciência do defeito e o comunicado a este Departamento;
(ii) informe a data de comunicação da necessidade do recall por parte da matriz; e (iii) apresente
comprovante de que o presente recall foi devidamente encaminhado à Coordenação-Geral de
Infraestrutura de Trânsito – CGIT do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, nos termos da
Portaria Conjunta n. 69/2010 bem como o nome do fabricante do componente defeituoso.

À Consideração Superior.

 

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

 

 

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

 

LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUE
Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas
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Documento assinado eletronicamente por Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador(a)-Geral
de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, em 22/02/2019, às 11:36, 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 8119802 e o código CRC E8368276  
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 08000.006156/2019-24 SEI nº 8119802

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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8130043 08000.006156/2019-24

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede,  5º andar - CEP: 70064-900 – Brasília/DF 

Telefone: (61) 2025-3170  E-mail: cgctpa@mj.gov.br

 

O�cio-Circular nº 16/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

 

Brasília, 21 de fevereiro de 2019.

 

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS. 
 
Referência: Processo de Chamamento n 08000.006156/2019-24

Assunto:  Campanha de Chamamento dos veículos Land Rover Range Rover  e Land Rover Range Rover
Sport, ano/modelo 2018 a 2019, em razão da possibilidade dos indicadores de direção falharem quando
as hastes de controle montadas na coluna de direção são u�lizadas, podendo causar riscos de acidentes
com a possibilidade de danos �sicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

 

Senhor Dirigente,

 

Para conhecimento e providências que entender per�nentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica
n.º 178/2019/CCSS/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ expedida nos autos da Campanha de Chamamento –
Recall – promovida pela JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
tendo como objeto os automóveis acima descritos. Informamos, ainda, que o acompanhamento da
presente Campanha poderá ser feito no site jus�ca.gov.br/recall, 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 22/02/2019, às 11:42, 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 8130043 e o código CRC 324113D0  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-

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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sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

 

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 08000.006156/2019-24 SEI nº 8130043

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

http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
mailto:protocolo@mj.gov.br



