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São Paulo, 18 de outubro de 2019.

Ministério da Justiça

Secretaria Nacional do Consumidor

Palácio da Justiça Raymundo Faoro
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Edifício Sede, 5^ andar, sala 522
70064-900 Brasília-DF

ASSUNTO: Comunicado sobre início das investigações de possível defeito dos veículos Porsche
AG

Porsche Brasil Importadora de Veículos Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1240, 259 andar, parte.
Vila São Francisco, telefone/fax: 11-4410.9962, e-mail: iuliana.lauro(5)porsche.com.br. inscrita
no CNPJ sob n5 01.306.024/0001-36 e com inscrição estadual n9 114.674.463.111, com nome
fantasia PORSCHE BRASIL, representada por seu representante legal, Sr. Andreas Martin
Marquardt, alemão, casado, executivo, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros
RNE n9 G385589-C, inscrito no CPF sob nS 239.997.358-56, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240,
259 andar, parte. Edifício Morumbi Golden Tower (Torre A), Vila São Francisco, CEP 04711-130,
telefone e e-mail acima mencionados (a "Porsche"), vem à presença de V. Sas. informar que
foram iniciadas investigações para possível início de campanha de chamamento preventivo no
Brasil pelos fatos e motivos a seguir expostos.

I -Dos Produtos

1. A Porsche faz parte de um grupo internacional que distribui veículos e peças da
marca Porsche para diversos países, mantendo contratos de concessão comercial e serviços
autorizados Porsche com determinadas concessionárias no Brasil, para a distribuição de tais
veículos e peças importados da marca Porsche, bem como para a prestação de assistência
técnica.

2. Recentemente, a Porsche tomou conhecimento de um possível risco
envolvendo veículos da marca Porsche, modelos Panamera (971), anos 2017 a 2020, e Cayenne
(9YA/9YB), anos 2018 a 2020, fabricados, respectivamente, entre 13 de abril de 2016 e 30 de
agosto de 2019 e 30 de agosto de 2017 a 02 de agosto de 2019 (os veículos, em conjunto, os
"Produtos"), cujos chassis dos veículos comercializados no mercado brasileiro ainda estão sendo
apurados pela Porsche.

3. A Porsche esclarece que, devido ao fato dos Produtos serem importados,
nenhum dos Produtos foi exportado do Brasil.

II - Do POSSÍVEL defeito E RISCO

4. A fabricante Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (a "Porsche AG"), durante inspeções
internas, constatou que, devido a um possível erro de softw/are do painel de instrumentos, o
indicador de desgaste das pastilhas de freio não é exibidoconstantemente na tela do menu dos
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subníveis do painel pe instrumentos nos veículos afetados como exige o requerimento legal. E
exibida apenas amensagem de aviso "Pastilhas de freios gastas", aqual pode ser reconhecida
no visor multifunções do painel de instrumentos, quando uma pastilha de freio estiver gasta, ser
confirmada e deletada.

5. Diante de tal constatação, em 17 de outubro de 2019, a Porsche recebeu uma
pré-notificação da Porsche AG sobre o possível erro do software do painel de instrumentos dos
Produtos.

6. A Porsche esclarece que o possível defeito não apresenta riscos e implicações
imediatas para o consumidor comum, de modo que os consumidores podem continuar
utilizando os Produtos até uma inspeção pela Porsche e eventual atualização de software, caso
necessário.

7. A Porsche esclarece, também, que, até o momento, não recebeu nenhuma
reclamação de consumidores no Brasil sobre o defeito verificado e não tem conhecimento de
qualquer acidente relacionado ao defeito verificado nos Produtos, incluindo, mas não se
limitando, a acidentes de trânsito e danos materiais e/ou físicos causados aos consumidores.

III-Das Investigações

8. Por todo o exposto, a Porsche, por zelar pela segurança de seus consumidores,
e de acordo com o art. 29 da Portaria n^ 618/2019, vem, tempestivamente, por este
comunicado, informar V. Sas sobre o início das investigações acerca do possível defeito do
software do painel dos Produtos, a fim de, se necessário, promover uma campanha de
chamamento preventivo no Brasil, devido ao defeito verificado e descrito acima. A Porsche
permanece à disposição de V. Sas. para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessários.

9. Por fim, com base nas prerrogativas conferidas pelo caput do art. 104, § le, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie, a Porsche protesta pela juntada
do instrumento de mandato conferido aos seus procuradores dentro do prazo legal de 15
(quinze) dias.

/^iAtenciosamente,

Porsche Brasil Importadora de Veículos Ltda.

P.p : Juliana de Oliveira Cavallari
OAB/DF n9 41.245
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