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COMUNICADO  

 

 

 

 

 

SPRINGER CARRIER LTDA. (“SPRINGER”), pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Berto Círio, nº 521, bairro São Luís, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande 
do Sul, por seus advogados abaixo assinados, e, em atenção ao art. 2º da Portaria nº 618, de 1º 
de Julho de 2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (“Portaria nº 618/2019”), vem 
respeitosamente à presença de V. Sª, comunicar que iniciou investigação para apurar eventual 
introdução no mercado consumidor brasileiro de produto que possa apresentar periculosidade. 



 

 

1. A SPRINGER é uma das mais tradicionais fabricantes de aparelhos de ar condicionado 
do Brasil. Além disso, a SPRINGER também importa e comercializa no Brasil eletrodomésticos de 
de parceiros, como a MIDEA.   

2. A SPRINGER identificou possível falha envolvendo máquina Lava e Seca, Modelo 
LSC121, fabricada pela MIDEA e comercializada pela SPRINGER.  

3. Diante da excepcionalidade e complexidade do tema, a SPRINGER entende que será 
necessário um aprofundamento maior no tema com maior grau de detalhamento a fim de apurar 
(i) a possível nocividade ou periculosidade do produto e, a depender de tal resposta, (ii) a 
necessidade de realização de recall nos termos do artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor 
e da Portaria nº 618/2019. 

4. Diante deste cenário, e, de forma conservadora e cautelosa com que a SPRINGER 

sempre pautou sua atuação no mercado, e, em respeito ao consumidor, a companhia informa 
que está agindo diligentemente para apurar e esclarecer se há algum risco de nocividade ou 
periculosidade para o consumidor. 

5. Requer-se seja atribuído sigilo ao presente comunicado, bem como a tudo que estiver 
relacionado à investigação que se inicia. 

6. Por fim, a SPRINGER comunica estar tomando todas as providências necessárias para 
tentar concluir sua análise o mais breve possível e manterá esse DPDC informado das conclusões 
da investigação dentro do prazo previsto na legislação vigente.  

7. Não obstante, a SPRINGER continua à disposição deste órgão para prestar qualquer 
esclarecimento necessário.  

São Paulo, 7 de novembro de 2019. 
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