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RESUMO 
O presente trabalho de conclusão de curso busca expor e estudar as etapas, 

características e aspectos entre o procedimento de recall (também denominado 

chamamento) de automóveis brasileiro e o procedimento de recall de automóveis 

norte-americano, país pioneiro na procedimentalização do chamamento de 

automóveis, a fim de comparar as diferenças percebidas entre cada um destes 

modelos e em que medidas estas se justificam, analisando o porquê de tais 

diferenças, bem como o que poderia ser aprimorado em cada um dos modelos.  

Palavras-chave: Procedimentalização. Recall. Automóveis. Brasil. Estados Unidos. 

Etapas. Diferenças.  

 

ABSTRACT 
This work of course conclusion seeks to expose and study the stages, features and 

aspects of the automobiles recall procedure (also called chamamento) in Brazil and 

the automobiles recall procedure of North American, pioneer in this type of 

procedure, in order to compare the perceived differences between each of these 

models and to discover what justified this differences, analyzing why such 

differences, and what could be improved in each of this models. 

Key-words: Procedure. Recall. Automobiles. Brazil. Unites States of America. 

Differences.  
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Introdução  

Em uma relação de consumo, usualmente o consumidor é a parte vulnerável, 

conforme reconheceu a resolução no 39/248, da Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas, em 10 de abril de 19851

Nos casos que envolvam a proteção da saúde e segurança do consumidor fica 

bastante evidente este desequilíbrio, bem como a falta de proteção do consumidor, 

justificando-se uma intervenção normativa para estabelecer os mecanismos pelos 

quais se poderá reequilibrar esta situação. 

. 

Episódios históricos como o medicamento Talidomida que causava abortos ou 

má formação congênita em fetos; ou o caso do Talco Morhange, ocorrido na 

Califórnia, responsável pela intoxicação de centenas de crianças que tiveram 

contato com o produto, são apenas dois exemplos de como o consumidor está 

suscetível a eventuais defeitos presentes em bens disponíveis no mercado.  

Diante destes e outros fatídicos acontecimentos, a vulnerabilidade do consumidor 

foi se tornando mais evidente. Determinados aspectos que contribuíram para a 

evolução da sociedade de consumo, tais como os avanços tecnológicos, a 

intensificação da oferta de produtos e serviços, a produção em massa e a 

modificação da cadeia de distribuição (separação da fase de produção e de 

comercialização), tornaram-se responsáveis por cada vez mais trazer riscos à saúde 

e segurança do consumidor.  

Esta constante exposição a riscos de sua saúde e segurança, percebida pela sua 

vulnerabilidade na relação com os fornecedores e produtores, tornou clara a 

necessidade de preservar tais direitos, por meio da positivação e execução de novas 

regras e mecanismos protetivos. 

 

Umas das soluções encontradas foi o recall, palavra de origem inglesa, que 

denomina a prática de consertar ou retirar do mercado de consumo os produtos 
                                                        
1 Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na Resolução n. 39/248 da ONU, de 10 de abril 
de 1985: “Guidelines for consumer protection – I. Objectives. 1. Taking into account the interests and 
needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries; recognizing that 
consumers often face imbalances in economic terms, educational levels, and bargaining power; and 
bearing in mind that consumers should have the right of access to non-hazardous products, as well as 
the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development (…)” 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução n. 39/248 da ONU, de 10 de abril de 1985. < 
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm >. Acesso em 15 de abril de 2014. 

http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm�


 
 
defeituosos não adequados aos padrões de saúde e segurança necessários e que, 

por isso, podem causar danos ao consumidor. 

O recall surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, com Ralph Nader, 

advogado da área consumerista e autor do famoso livro “Unsafe at any speed - the 

designed-in dangers of the american automobile”2

Suas críticas eram direcionadas às empresas automobilísticas como um todo, 

mas grande parte de seu foco ateve-se aos defeitos existentes no automóvel 

Chevrolet Corvair da empresa General Motors, tipo de veículo responsável por gerar 

diversos acidentes nos Estados Unidos, dando origem a mais de 100 processos 

judicias contra a empresa.  

, no qual acusava empresas 

automobilísticas da falta de segurança em seus veículos, bem como da relutância 

destas em investir no aprimoramento de seus produtos para torná-los mais seguros 

ao consumidor. 

A iniciativa de Nader foi essencial para a evolução do procedimento de recall 

no país (principalmente o de automóveis), pois contribuiu não só para a criação de 

importantes leis protetivas aos consumidores (como o Traffic and Motor Vehicle 

Safety Act de 1966), mas também para a atuação de agências reguladoras e 

fiscalizadoras, tais como Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 

Environment Protection Agency (EPA), e Consumer Product Safety Administration. 

Estas instituições foram antecessoras da National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA), atual órgão responsável pelos recalls de automóveis nos 

Estados Unidos. 

No Brasil, este mecanismo foi estabelecido pela primeira vez no Código de 

Defesa do Consumidor, em 1990, com previsão no artigo 10, mas sua 

regulamentação só ganhou forma em 2001, com a publicação da Portaria n. 789, 

que procedimentalizava a execução do recall dos produtos de modo em geral (não 

sendo específica em relação a nenhum bem). Esta norma foi revogada pela Portaria 

487/2012, que atualmente é principal norma responsável por regular o tema no país.  

                                                        
2 NADER, Ralph. Unsafe at any speed - the designed-in dangers of the american automobile. 
Nova York: Grossman Publishers, 1965.  



 
 

Apesar disso, cabe registrar que o número de chamamentos realizados no Brasil 

vem aumentando, conforme exposto na tabela abaixo, o que denota importante 

avanço nas políticas de proteção da saúde e segurança do consumidor.  

Ano Quantidade de recalls 
2003 29 
2004 29 
2005 24 
2006 27 
2007 28 
2008 25 
2009 35 
2010 52 
2011 12 
2012 37 
2013 39 
2014 61 

Fonte: http://issuu.com/justicagovbr/docs/boletim_saudeeseguran__aconsumidor2  

O recall, não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas em diversos países, se 

tornou um mecanismo fundamental na defesa da saúde e segurança dos 

consumidores, sendo utilizado tanto para automóveis, como para outras áreas 

consumeristas – alimentação, brinquedos, cosméticos, entre outros.  

Considerando a aparente importância e influência da evolução do procedimento 

norte-americano de recall de automóveis, o presente Trabalho de Conclusão de 

Curso irá realizar um estudo comparado entre os Estados Unidos, país precursor 

deste mecanismo, e o procedimento de recall brasileiro, tendo em vista a busca de 

resposta para os seguintes questionamentos: 

A) os procedimentos adotados por cada país, Estados Unidos e Brasil, são 

diferentes? 

B) Onde tais procedimentos são diferentes? 

C) O que pode ser aproveitado ou merece ser avaliado? 

Com a exposição das características, peculiaridades e etapas de cada 

procedimento de chamamento estudado, pretende-se, por meio de tais perguntas e 

http://issuu.com/justicagovbr/docs/boletim_saudeeseguran__aconsumidor2�


 
 
suas respectivas respostas, analisar as diferenças existentes entre ambos os 

modelos de recall de automóveis e em que medidas elas se justificam.  

 

1. Capítulo 01: O procedimento brasileiro de recall de automóveis 

 
1.1. O recall e as principais normas brasileiras que o regulamentam  

A proteção da saúde e segurança do consumidor é um dos principais 

objetivos das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei 

8.078/90). Em seu artigo 6º, inciso I, o Código estabelece como direito básico do 

consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.  

Visando proteger a saúde e segurança do consumidor contra produtos e 

serviços defeituosos e ainda atitudes negligentes e/ou imprudentes dos 

fornecedores de bens ou serviços, o CDC estabeleceu diversas medidas protetivas, 

sendo uma das mais importantes o recall, disposto no artigo 103

Este mecanismo, também denominado de “chamamento”

 do referido diploma 

legal. 

4 ou “aviso de 

risco”5

Conforme preceitua o mencionado artigo 10 do CDC, o fornecedor não pode 

introduzir no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 

, tem como objetivo primordial retirar o produto defeituoso do mercado ou 

consertar aquele já adquirido pelo consumidor, para que seu uso não afete mais a 

saúde e segurança de quem o detêm, e também comunicar a todos os 

consumidores a ocorrência do evento (art. 10, par. 1o do CDC). 

                                                        
3Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou 
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde e segurança. 

§ 1º. O fornecedor do produto e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de 
consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. 

§ 2° 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. 

§ 3° Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou 
segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
informá-los a respeito. 
4 A Portaria 789/2001 (revogada) do Ministério da Justiça, a Portaria 487/2012 do Ministério da 
Justiça e a Portaria 69/2010 utilizam a expressão “chamamento” para denominar o recall. 
5 A Portaria 487/2012 do Ministério da Justiça e a Portaria 69/2010 utilizam a expressão “aviso de 
risco” para denominar o recall. 



 
 
serem nocivos ou perigosos à saúde do consumidor. Quando tiver conhecimento do 

defeito, o fornecedor deverá comunicar este fato às autoridades competentes e 

realizar um chamamento. 

No Brasil, o procedimento de recall, além de estar disposto no Código de 

Defesa do Consumidor, é também regulado pela Portaria n. 487 de 15 de março de 

2012 do Ministério da Justiça e pela Portaria Conjunta n. 69 de 15 de dezembro de 

2010, do Ministério da Justiça e do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN).  

A Portaria n. 487/2012, consoante ao disposto no artigo 10, parágrafos 1o, 2o 

e 3o, regulamenta a forma pela qual deve ser realizado o processo de chamamento, 

além de determinar outras providências, conforme será adiante demonstrado. É uma 

norma genérica, aplicável a todos os produtos passíveis de sofrerem recall por não 

atenderem aos padrões de segurança necessários. 

Esta Portaria elenca como autoridades competentes para fiscalizar um 

procedimento de chamamento o Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor (DPDC); os órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais de 

defesa do consumidor (Procons); e o órgão normativo ou regular competente. Dentre 

tais autoridades também se inclui a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), 

criada pelo Decreto 7.738 de 28 de maio de 2012, posterior, portanto, à Portaria 487, 

razão pela qual esta Secretaria não foi incluída na redação original da Portaria.  

Já a Portaria Conjunta n. 69/2010, anterior àquela, destina-se 

especificamente ao recall de veículos introduzidos no mercado que apresentem 

periculosidade ou nocividade aos consumidores, atribuindo ao DENATRAN6

                                                        
6 Competência atribuída ao DENATRAN pela Portaria 69/2010 para a fiscalização de recall: 

 a 

competência para fiscalizar e realizar os chamamentos. 

(...) 
CONSIDERANDO a competência do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para a 
coordenação e controle das ações voltadas à segurança viária e veicular, atribuída pela Lei n. 
9.503/1997; 
 
CONSIDERANDO a criação do Sistema de Registro de Avisos de Risco - Recall de Veículos 
Automotores pelo DENATRAN; resolvem: 
 
Art. 1º As montadoras e importadoras, fornecedoras de veículos automotores que, posteriormente à 
introdução do veículo no mercado de consumo, tiverem conhecimento da periculosidade ou 
nocividade que apresente, deverão imediatamente comunicar o fato, por meio eletrônico, ao 



 
 

 

1.2. Autoridades e órgãos que atuam na defesa do consumidor 

 
1.2.1. Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Departamento 

de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) 

A Senacon, criado pelo Decreto 7.738 de 28 de maio de 2012, integra a 

estrutura do Ministério da Justiça. À Secretaria incumbe o planejamento, elaboração, 

coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo. Seus 

objetivos são a garantia da proteção e exercício dos direitos dos consumidores, a 

promoção da harmonização nas relações de consumo, bem como o incentivo à 

integração e à atuação conjunta dos membros do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor7

A Senacon realiza ações estruturantes para melhor alcançar seu objetivo, as 

quais englobam o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor 

(Sindec) e atividades da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Promove ainda 

ações voltadas à proteção da saúde e segurança do consumidor, à coibição de 

atitudes infrativas e aperfeiçoamento de políticas regulatórias. Além disso, 

representa interesses dos consumidores brasileiros e do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor (SNDC), perante organizações internacionais, tais como 

Mercosul e Organização dos Estados Americanos

. 

8

                                                                                                                                                                             
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, de acordo com os termos do Manual de Usuário 
Batch para registro de Recall no Sistema RENAVAM.  

 

 
(...) 
 
Art. 3º O fornecedor deverá apresentar ao DENATRAN, em até 60 (sessenta) dias da comunicação 
da campanha de chamamento, relatório de atendimento, informando o universo de veículos atendidos 
no período, de acordo com os termos do Manual de Usuário Batch para registro de Recall no Sistema 
RENAVAM. 
§ 1º Os relatórios subseqüentes deverão ser encaminhados com periodicidade quinzenal. 
§ 2º Após o recebimento do relatório eletrônico de atendimento, o DENATRAN processará 
imediatamente a atualização das informações no Sistema RENAVAM. 
 
7 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Senacon – O que é a Senacon. 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={F84E8F0E-EACC-42C5-AE68-
3CE0E1A483BC}&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-
94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-
A26F70F4CB26%7D>. Acesso em 18/02/2014. 
8 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Senacon – O que é a Senacon Informações retiradas do site do 
Ministério da Justiça: < http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={F84E8F0E-EACC-42C5-AE68-
3CE0E1A483BC}&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-

http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7bF84E8F0E-EACC-42C5-AE68-3CE0E1A483BC%7d&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7bF84E8F0E-EACC-42C5-AE68-3CE0E1A483BC%7d&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7bF84E8F0E-EACC-42C5-AE68-3CE0E1A483BC%7d&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7bF84E8F0E-EACC-42C5-AE68-3CE0E1A483BC%7d&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7bF84E8F0E-EACC-42C5-AE68-3CE0E1A483BC%7d&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7bF84E8F0E-EACC-42C5-AE68-3CE0E1A483BC%7d&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B768DE2EF-F446-4A9D-94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�


 
 

O artigo 106 do CDC e o artigo 3o do Decreto 2.181/19979

Importante observar que o exercício do planejamento, elaboração e 

proposição é exercido de maneira descentralizada, conforme locução constitucional 

prevista no art. 24, inciso V

 elencam as 

diversas atribuições da Senacon. Em se tratando do procedimento de recall, as mais 

relevantes são as de planejamento, elaboração, proposição, coordenação e 

execução da política nacional de proteção e defesa do consumidor (art. 3º, I do 

Decreto 2.181/1997). Neste caso, percebe-se o mandato inequívoco da Secretaria 

para estabelecer as prioridades e os mecanismos que serão utilizados para sua 

implementação. 

10

                                                                                                                                                                             
94E4-EA76D5084F9E%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D

, que reconhece ser a atividade de proteção e defesa 

 
>. Acesso em 18/02/2014. 
 
9 O Decreto 2.181 de 20 de março de 1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor – SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções 
administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.  
Art. 3º. Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a 
coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 
(...) 
V - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, 
penais e civis, no âmbito de suas atribuições; 
  
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que 
violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores; 
 
(...) 
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos 
públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades 
com esse mesmo objetivo; 
 
X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras 
normas pertinentes à defesa do consumidor; 
 
XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a 
consecução de seus objetivos; 
 
XII - provocar a Secretaria de Direito Econômico para celebrar convênios e termos de ajustamento de 
conduta, na forma do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; 
 
XII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6o do art. 5o da Lei no 
7.347, de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012). 
 
XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de 
produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990; 
 
XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

10 Art. 24 da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: (...) V - produção e consumo. 



 
 
do consumidor uma ação concorrente entre a União, os Estados, Municípios e o 

Distrito Federal. 

As ações de planejamento, elaboração, proposição e coordenação são 

realizadas por meio de reuniões nacionais com a presença dos órgãos competentes, 

mas com uma pauta coordenada pela Secretaria, porém desenvolvida 

principalmente por um grupo especialmente designado para tratar do tema, o 

GEPAC (Grupo Estudos Permanente de Acidentes de Consumo), instituído pela 

Portaria n. 44 de 07 de maio de 2008, complementada pela Portaria n. 68 de 16 de 

setembro de 2010, que ampliou a composição das entidades que o compõe. 

Ainda relacionado à realização do recall, destacam-se as seguintes funções: 

receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por 

entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por 

consumidores individuais (art. 3º, II do Decreto 2.181/1997); prestar aos 

consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias (art. 3º, III do 

Decreto 2.181/1997); bem como informar, conscientizar e motivar o consumidor, por 

intermédio dos diferentes meios de comunicação (art. 3º, IV do Decreto 2.181/1997). 

A Senacon também possui atribuições ligadas à forma de execução da 

política de proteção dos consumidores nos casos de acidentes de consumo e recall, 

as quais estão dispostas nos incisos V e VIII do art. 3º, II do Decreto 2.181/1997. 

Cada inciso determina, respectivamente, a competência da Senacon para: (a) 

solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra 

o consumidor (nos termos da legislação vigente); e (b) solicitar o concurso de órgãos 

e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de 

produtos e serviços. 

  Por caber à Secretaria (bem como a demais órgãos e entidades solicitados 

por esta) a fiscalização quanto à segurança dos produtos e serviços disponíveis no 

mercado, na hipótese de denúncias ou indícios de que os direitos dos consumidores 

foram (ou estão sendo) violados, esta tem como atribuição requerer à polícia 

judiciária a instauração de inquérito, procedimento administrativo inquisitivo que 

busca investigar possíveis infrações penais. As conclusões de um inquérito, bem 

como a atribuição de fiscalização quanto à segurança de produtos e serviços 



 
 
poderão evidenciar a necessidade de realização de um recall a ser 

conduzido/fiscalizado pela Senacon e demais órgãos/entidades. 

  Além disso, o resultado de um inquérito poderá culminar ou não na adoção de 

medidas judiciais penais e/ou cíveis, a depender das conclusões a que chegarem as 

autoridades responsáveis. Caberá a Senacon representar ao Ministério Público para 

que este adote as medidas judiciais cabíveis (art. 3º, V do Decreto 2.181/1997). 

Todas estas atribuições visam, portanto, a proteção da saúde e segurança do 

consumidor, seja por meio da investigação e apuração de violações ou da 

determinação de políticas para melhor atingir seus objetivos. Desta forma, a 

Senacon busca não só evitar infrações, mas agir quando estas já se concretizaram, 

o que poderá ser feito pela execução de um recall ou ainda pela via judicial.  

Por fim, importante destacar que o CDC atribuía ao Departamento de 

Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) as funções elencadas no artigo 106. No 

entanto, ao criar a Senacon, o Decreto 7.738/2012 modificou a redação dos artigos 

17 e 19 do Anexo I do Decreto 6.061/2007 para transferir tais atribuições a esta 

Secretaria (artigo 17), bem como determinar que ao DPDC caberá apoiar a Senacon 

no exercício das competências determinadas pelo CDC (artigo 1911

 

). 

1.2.2. SNDC – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) é integrado pelos 

Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e demais entidades privadas 

atuantes na defesa do consumidor, que lutam de forma conjunta com a Senacon, em 

busca da proteção e saúde dos consumidores. 

O SNDC é regulado pelo CDC e Decreto n. 2.181 de 20 de março de 1997, 

sendo este responsável por regulamentar sua organização. 

Sua coordenação política é atribuída a Senacon, a quem cabe, conforme 

previsão legal do artigo 3º do referido Decreto, planejar, elaborar, propor, coordenar 

e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor; receber, analisar, 

avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas 
                                                        
11  Artigo 19 do Anexo I do Decreto 6.061/2007: “Ao Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor cabe apoiar a Secretaria Nacional do Consumidor no cumprimento das competências 
estabelecidas na Lei no 8.078, de 1990” (redação dada pelo Decreto n. 7.738 de 2012). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6061.htm#art�


 
 
ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais; 

prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 

dentre outras funções12

Os órgãos que compõe o SNDC possuem competência concorrente e atuam 

de forma complementar no recebimento de denúncia, na apuração de irregularidade 

e na promoção da proteção e defesa dos consumidores. 

. 

 

1.2.2.1. PROCONS 

Os PROCONS são os órgãos estaduais, do Distrito Federal ou municipais, 

cujo objetivo primordial é a proteção e defesa do consumidor13

                                                        
12 Íntegra do artigo 3º do Decreto 2181/1997: 

.  

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação 
da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto 
nº 7.738, de 2012). 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do 
consumidor; 

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades 
representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais; 

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de 

comunicação; 
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o 

consumidor, nos termos da legislação vigente; 
VI - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, 

penais e civis, no âmbito de suas atribuições; 
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que 

violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores; 
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança 
de produtos e serviços; 

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de 
órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de 
entidades com esse mesmo objetivo; 

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em 
outras normas pertinentes à defesa do consumidor; 

XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para 
a consecução de seus objetivos; 

XII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6o do art. 5o da Lei 
no 7.347, de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012). 

XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra 
fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990; 

XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 
  
13 Informações sobre os Procons de cada estado do país no sítio eletrônico do Ministério de Justiça, 
disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B80F6148E-C535-4E4D-B18E-
D29159059050%7D&params=itemID=%7B499D8553-8238-4458-9FB7-
D68D6ED789D5%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D>  Acesso 
em 18/02/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7738.htm#art7�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7738.htm#art7�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347consol.htm#art5§6�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347consol.htm#art5§6�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7738.htm#art7�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art44�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B80F6148E-C535-4E4D-B18E-D29159059050%7D&params=itemID=%7B499D8553-8238-4458-9FB7-D68D6ED789D5%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B80F6148E-C535-4E4D-B18E-D29159059050%7D&params=itemID=%7B499D8553-8238-4458-9FB7-D68D6ED789D5%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B80F6148E-C535-4E4D-B18E-D29159059050%7D&params=itemID=%7B499D8553-8238-4458-9FB7-D68D6ED789D5%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D�


 
 

Estes órgãos devem ser criados por lei específica e suas atribuições são 

balizadas pelo disposto no art. 4º c/c art. 3º, II a XII, ambos do Decreto 2.181/1997.  

Dentre suas atividades, é possível citar as funções de planejamento, 

elaboração, proposta, coordenação e execução da política estadual, do Distrito 

Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas 

áreas de atuação; o atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as 

reclamações fundamentadas; a fiscalização das relações de consumo; a atuação, no 

processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua 

competência. 

Quanto à fiscalização promovida pelo Procons, merece destaque a 

possibilidade destes órgãos aplicarem sanções administrativas aos fornecedores de 

produtos ou serviços que violem direitos dos consumidores. A punição em razão da 

ofensa de tais direitos não se resume àqueles previstos no Código de Defesa do 

Consumidor, abrangendo, assim, a violação a qualquer norma que disponha sobre 

tais direitos.  

O rol de sanções está previsto no art. 56 do CDC14

Importante, ainda, ressaltar a relevância da atuação como instância de 

instrução e julgamento. Por meio desta atribuição, os Procons promovem a 

, e inclui penalidades como 

multa e apreensão de produtos. Este rol não é taxativo (norma específica pode 

definir outras sanções) e não exclui a aplicação de sanções de natureza civil e penal 

(art. 56, caput). Além disso, os Procons podem aplicar cumulativamente as sanções 

dispostas no referido artigo do CDC. 

                                                        
14 Art. 56, CDC: As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, 
às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em 
normas específicas: 
        I - multa; 
        II - apreensão do produto; 
        III - inutilização do produto; 
        IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 
        V - proibição de fabricação do produto; 
        VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; 
        VII - suspensão temporária de atividade; 
        VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; 
        IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 
        X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 
        XI - intervenção administrativa; 
        XII - imposição de contrapropaganda. 



 
 
resolução de conflitos entre consumidor e fornecedor, através da instauração de 

processo administrativo, com base em reclamação fundamentada pelo consumidor. 

No âmbito administrativo, os PROCONS buscam principalmente o acordo 

entre as partes, em audiências previamente agendadas. Os fornecedores podem ser 

convocados a comparecer em tais audiências, sob pena do uso do poder de polícia 

em caso de recusa:  

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) – 
Nota Técnica 220/2003: “não cabe ao fornecedor a possibilidade 
de eleger o meio pelo qual prestará as informações, recusando-se 
a comparecer ao órgão de defesa do consumidor acaso 
convocado, sob pena de manifesta e desaconselhável 
interferência no exercício do poder de polícia”15

Sendo possível a realização de acordo entre as partes, o mesmo será 

reduzido a termo e assinado pelos envolvidos, tendo força de título executivo 

perante a Justiça. Na hipótese de não ser alcançada uma composição amigável, 

será proferida decisão motivada que acolherá ou não a reclamação do consumidor.  

. 

Os Procons possuem, portanto, um importante trabalho junto à população, já 

que, além de atuarem como fiscalizadores, disponibilizam atendimento pessoal aos 

consumidores, permitindo um contato direto e uma melhor orientação, além da 

busca pela resolução do problema por via administrativa.  

 

1.2.2.2. Ministério Público e Defensoria Pública 

O Ministério Público e a Defensoria Pública são outros dois órgãos que fazem 

parte do SNDC e também possuem importante papel na proteção do consumidor. 

O Ministério Público tem competência para fiscalizar aplicação da lei, 

instaurar inquéritos civis para a apuração de infrações, firmar Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC – Lei 7.347/85) e propor ações coletivas (i.e., ações 

civis públicas), visando, assim, defender os direitos e interesses da população. 

Possui ainda legitimidade exclusiva para o ajuizamento de ação penal pública, nas 

                                                        
15 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO, DEPARTAMENTO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. COORDENAÇÃO GERAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS. Nota técnica n 220/2003. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B
34DEDC73-6C72-4981-86CF-EC9AD4D82447%7D&ServiceInstUID=%7B7C3D5342-485C-4944-
BA65-5EBCD81ADCD4%7D. Acesso em 18/02/2014. 

http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B34DEDC73-6C72-4981-86CF-EC9AD4D82447%7D&ServiceInstUID=%7B7C3D5342-485C-4944-BA65-5EBCD81ADCD4%7D�
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B34DEDC73-6C72-4981-86CF-EC9AD4D82447%7D&ServiceInstUID=%7B7C3D5342-485C-4944-BA65-5EBCD81ADCD4%7D�
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B34DEDC73-6C72-4981-86CF-EC9AD4D82447%7D&ServiceInstUID=%7B7C3D5342-485C-4944-BA65-5EBCD81ADCD4%7D�


 
 
hipóteses de infrações penais de consumo, conforme preceitua o art. 80 do Código 

de Defesa do Consumidor16

Já a Defensoria Pública tem como papel principal a atuação na defesa 

individual dos interesses dos consumidores hipossuficientes, por meio da 

propositura de ações, acordos e conciliações no âmbito judicial. 

.  

No entanto, com o advento da Lei Federal 11.448/2007, a Defensoria passou 

a ter legitimidade para a propositura de ações civis públicas, assim como o Ministério 

Público, na defesa dos interesses coletivos, ampliando ainda mais o acesso à justiça 

da coletividade. 

Importante ressaltar que o CDC prevê expressamente em seu artigo 5º, inciso 

II17

Ainda nesta esteira, diversas Defensorias, a despeito da ausência de previsão 

legal, também contam com Núcleos de Defesa do Consumidor (NUDECON), por 

meio do qual há o atendimento a pessoas hipossuficientes com problemas relativos 

a questões consumeristas, visando, assim, uma proteção mais eficiente de seus 

direitos.  

, a instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor no âmbito do 

Ministério Público, de modo a tornar mais eficiente a execução da Política Nacional 

das Relações de Consumo. 

  

1.3. Procedimento Brasileiro de Recall de automóveis 

Visto os órgãos atuantes na defesa dos direitos e interesses dos 

consumidores, passemos a analisar o procedimento brasileiro de recall propriamente 

dito. 

Em 24 de agosto de 2001, foi editada a Portaria 789 do Ministério da Justiça, 

importante marco para o país, por se tratar da primeira norma regulamentadora do 

                                                        
16 Art. 80, CDC. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do 
Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado 
propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. 
17 Art. 5º do CDC. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder 
público com os seguintes instrumentos, entre outros: 
      (...) 
       II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério 
Público; 
 



 
 
processo de chamamento de produtos introduzidos no mercado, mas perigosos ou 

nocivos à saúde do consumidor18

Como esta Portaria era genérica, pois regulava o recall de qualquer produto 

que apresentasse riscos à saúde e segurança do consumidor, foi elaborada e 

publicada, em 17 de dezembro de 2010 a Portaria Conjunta n. 69 do Ministério da 

Justiça e do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), com o fito de regular 

especificamente o chamamento de automóveis. 

.  

 Tal norma, entre outras providências, institucionalizava a atribuição do 

DENATRAN como autoridade competente para conduzir e fiscalizar procedimentos 

de recall de automóveis, já que a Portaria 789/2001 aplicava-se ao chamamento de 

todo e qualquer produto defeituoso. 

 Apesar de positiva a iniciativa, visando centralizar os recalls de automóveis 

em uma entidade (DENATRAN), a medida, até então, não obteve o resultado 

desejado, pois grande parte das demandas e denúncias advindas são 

recepcionadas pelo SNDC. Em razão disso, a atribuição destinada ao DENATRAN 

permanece, por enquanto, nos demais órgãos responsáveis pela defesa do 

consumidor.  

Em 15 de março de 2012, a Portaria 789/2001 foi revogada pela Portaria n. 

487, também do Ministério da Justiça, sendo esta atualmente a principal norma 

brasileira responsável por regular o tema.  

                                                        
18 Sobre esta Portaria, destaca-se a Nota Informativa do Ministério da Justiça:  

“Referida Portaria tem por objetivo possibilitar melhores condições para acompanhamento 
dos casos de “recall” pelo DPDC, na condição de organismo de coordenação do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor – SNDC, bem como dos demais órgãos e entidades que integram o referido 
Sistema, em benefício dos cidadãos consumidores.  

A Portaria estabelece os parâmetros mínimos de informações que o fornecedor deve prestar 
ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) da Secretaria de Direito Econômico 
(SDE), quando da comunicação de recall, dando condições mais adequadas para os fornecedores 
organizarem o plano de recall, e para o seu acompanhamento pelo DPDC.  

Embora o Código de Defesa do Consumidor esteja em vigor há aproximadamente dez anos, 
foi somente a partir de meados da década de 90 que as empresas começaram a adotar a prática do 
recall de forma sistemática. Desde então, tornou-se crescente a demanda do seu acompanhamento 
junto ao órgão federal responsável pela defesa do consumidor, o DPDC.  

Em função da necessidade de acompanhar de perto os processos de recall em todas as suas 
fases, o Ministério da Justiça vem investindo esforços no sentido de aperfeiçoar a comunicação que é 
apresentada pelos fornecedores, conforme estabelecido no art. 10 do CDC, tornando-o mais efetivo.” 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Portaria 789/2001 - Nota informativa, disponível em < 
http://www.senado.gov.br/senado/codconsumidor/pdf/2001_Portaria789_MJ.pdf >. Acesso em 
20/02/2014 

http://www.senado.gov.br/senado/codconsumidor/pdf/2001_Portaria789_MJ.pdf�


 
 

A Portaria 487/2012 não teve muitas inovações se comparada à sua 

antecessora, mas tratou do procedimento de recall de forma mais detalhada e 

pormenorizada. 

Além disso, continuou não tratando especificamente do recall de automóveis, 

mas sim de todos os produtos que devem ser reparados ou retirados do mercado 

em caso de riscos à saúde e proteção do consumidor. 

Conforme dispõe o art. 2º da Portaria, ao tomar conhecimento da nocividade 

ou periculosidade do produto introduzido no mercado, a empresa responsável 

deverá noticiar o fato às seguintes autoridades: Departamento de Proteção e Defesa 

do Consumidor (DPDC); órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais de 

defesa do consumidor (PROCON); e ao órgão normativo ou regular competente. 

O parágrafo 1º do artigo 2º estabelece em seus incisos os dados que devem 

conter o comunicado endereçado às autoridades competentes. Para melhor 

compreensão, é possível classificá-los em dois grupos, o primeiro englobando os 

deveres do fornecedor e o segundo a exposição de dados relacionados ao 

procedimento de investigação e adequação do recall a ser realizado. 

O primeiro grupo, deveres do fornecedor (incisos I a IV), pode ser assim 

denominado, pois o comunicado realizado pela empresa deverá conter a 

identificação do fornecedor que está realizando o chamamento, bem como 

descrever de forma pormenorizada o produto ou serviço objeto do recall, o defeito 

que ensejou a necessidade de sua retirada do mercado e os riscos provenientes de 

tal defeito e suas implicações. A exposição clara e completa destes dados é de 

suma importância para o consumidor, pois é como saberá que sua saúde e 

segurança podem estar ameaçadas e, concomitantemente, a forma de solucionar 

este problema. 

O segundo grupo abrange os dados relacionados ao procedimento de 

investigação e adequação do recall a ser realizado (incisos V a IX) pelo fornecedor. 

Este deve informar no comunicado a quantidade de produtos ou serviços sujeitos ao 

defeito, o número de consumidores atingidos, a distribuição geográfica do objeto do 

recall sujeito ao defeito, os acidentes relacionados ao defeito (indicando dados como 

local e data, as vítimas, entre outros).  



 
 

Ainda neste grupo, destaca-se a necessidade de o fornecedor expor no 

comunicado um plano de mídia que será adotado (contendo informações como data 

de início e fim da veiculação publicitária, os meios de comunicação a serem 

utilizados, entre outro); um plano de atendimento ao consumidor (nos moldes do art. 

4º da Portaria) e, por fim, o modelo de aviso de risco19

Diante disto, denota-se que a intenção da Portaria 487/2012 é 

procedimentalizar o processo de recall, por meio da avaliação do fato gerador do 

chamamento, as providências a serem adotadas pelos fornecedores responsáveis e 

a forma pela qual será realizado o atendimento e informação aos consumidores, a 

fim garantir a efetiva proteção de sua vida, saúde e segurança. 

 ao consumidor (nos moldes 

do art. 5o da Portaria e do p. 2o do art. 10 do CDC). 

A Portaria estabelece ainda a possibilidade de as autoridades (DPDC, 

Procons e órgão normativo ou regulador competente) que devem ser notificadas da 

nocividade de determinado produto requererem informações além daquelas contidas 

no referido comunicado, com o fito de verificar a eficácia do recall (art. 2º, p. 2º). 

Ainda sob a ótica da necessidade de fiscalização, a norma do Ministério da 

Justiça determina que o fornecedor deverá apresentar relatórios periódicos de 

atendimento ao chamamento, com intervalo máximo de sessenta dias, informando a 

quantidade de produtos ou serviços efetivamente recolhidos ou reparados, inclusive 

os em estoque, e sua distribuição pelas respectivas unidades federativas (art. 7º, 

inciso I).  

Ao final do recall, a empresa deverá apresentar relatório final do 

procedimento, informando a quantidade de consumidores atingidos em número e 

percentual, em termos globais e por unidades federativas, justificativa e medidas a 

serem adotadas em relação ao percentual de produtos ou serviços não recolhidos 

ou reparados, bem como a identificação da forma pela qual os consumidores 

tomaram conhecimento do aviso de risco (art. 7º, inciso II). 

Na hipótese de o DPDC, os PROCONS e o órgão normativo ou regulador 

competente concluírem que o resultado do chamamento não foi satisfatório, poderão 

determinar a prorrogação ou ampliação do recall (art. 8º). 
                                                        
19 O GEPAC, em 19 de junho de 2013, elaborou a Recomendação n. 01/2013, na qual recomenda 
adoção de terminadas práticas quando da elaboração e veiculação dos avisos de recall, além de 
apresentar modelo de aviso de risco feito pelo Grupo  



 
 

 

2. Capítulo 02: O procedimento norte-americano de recall de automóveis 

No ano de 1965, os acidentes automobilísticos foram responsáveis por causar 

a morte de mais de 47.000 pessoas nos Estados Unidos, quantidade que só vinha 

aumentando com o passar dos anos20

Apenas quando Ralph Nader Conforme publicou em 1965 “Unsafe at Any 

Speed - the designed-in dangers of the american automobile” a questão ganhou a 

importância necessária, pois a obra criticava a indústria automobilística pela 

ausência de segurança em seus veículos.  

. Diversos processos judiciais foram 

instaurados, mas nem o governo, nem as empresas automobilísticos atribuíam a 

devida relevância ao assunto. 

A publicação de Nader não só foi responsável por atribuir a devida 

importância à necessidade de recall nos Estados Unidos, mas contribuiu também 

para a aprovação de diversas leis sobre o tema, como a National Traffic and Motor 

Vehicle Safety Act (public law 89-563) e a Highway Safety Act (public law 89-564), 

ambas aprovadas em 09 setembro de 1966. Tais normas buscavam: 

• National Traffic and Motor Vehicle Safety Act – visa fornecer os meios 

necessários para um programa coordenado de segurança nacional e 

estabelecimento de padrões de segurança para veículos automotores 

comercializados entre os estados, bem como reduzir as mortes e 

ferimentos provenientes destes eventos (tradução livre)21

• Highway Safety Act – visa fornecer os meios necessários para um 

programa coordenado de segurança nacional do trânsito, através de 

assistência financeira aos estados, a fim de acelerar/aprimorar 

programas de segurança no trânsito, bem como outros propósitos 

(tradução livre)

. 

22

Estas normas criaram agências que seriam responsáveis por concretizar seus 

objetivos, como a National Traffic Safety Agency, National Highway Safety Agency, e 

. 

                                                        
20 SAFE ROADS. Motor Vehicle Traffic Fatalities & Fatality Rate: 1899 – 2003. Dado disponível em: 
<http://www.saferoads.org/federal/2004/TrafficFatalities1899-2003.pdf >. Acesso em 15/03/2014. 
21 National Traffic and Motor Vehicle Safety Act  de 1966, íntegra disponível em: 
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-80/pdf/STATUTE-80-Pg718.pdf>. Acesso em 15/03/2014. 
22 Highway Safety Act de 1966, disponível em: < http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-
80/pdf/STATUTE-80-Pg731.pdf > Acesso em 15/03/2014. 
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National Highway Safety Bureau, antecessoras da National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA), atual órgão responsável pelos recalls de automóveis nos 

Estados Unidos. 

A NHTSA, oficialmente criada pela Highway Safety Act de 31 de dezembro de 

197023

NHTSA is responsible for reducing deaths, injuries and economic 
losses resulting from motor vehicle crashes. This is accomplished 
by setting and enforcing safety performance standards for motor 
vehicles and motor vehicle equipment, and through grants to state 
and local governments to enable them to conduct effective local 
highway safety programs. 

 (public law 91-605), faz parte do U.S Department of Transportation e desde 

sua instituição vem assumindo papel cada vez mais importante no recall de 

automóveis norte-americanos, por meio do trabalho que realiza, tendo, como lema, 

“Save lives, prevent injuries, reduce vehicle-related crashes”.  

NHTSA investigates safety defects in motor vehicles, sets and 
enforces fuel economy standards, helps states and local 
communities reduce the threat of drunk drivers, promotes the use 
of safety belts, child safety seats and air bags, investigates 
odometer fraud, establishes and enforces vehicle anti-theft 
regulations and provides consumer information on motor vehicle 
safety topics. 

NHTSA also conducts research on driver behavior and traffic 
safety, to develop the most efficient and effective means of 
bringing about safety improvements24

A NHTSA é a agência responsável pro promover e assegurar os programas e 

padrões de segurança no trânsito conforme determinado pela National Traffic and 

Motor Vehicle Safety Act, posteriorimente “recodificada” como “49 U.S.C. Chapter 

301” e pela Highway Safety Act de 1966.  

. 

Em razão desta atribuição, a agência detém competência para requerer às 

empresas automobilísticas a promoção de recalls de veículos que não se 

adequassem aos padrões de segurança estabelecidos ou possuam defeitos 

                                                        
23 Highway Safety Act de 1970, disponível em <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-
84/pdf/STATUTE-84-Pg1713.pdf>. Acesso em 15/03/2014. 
24 NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. What we are and what we do. 
Disponível em: < http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Who+We+Are+and+What+We+Do>. Acesso 
em 15/03/2014. 
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prejudiciais à saúde e segurança do consumidor. Desde sua criação, registra-se que 

a NHTSA já foi responsável pelo chamamento de mais 299.810.460 de veículos25

Percebe-se, portanto, que o papel da NHTSA não é apenas realizar recalls, 

mas esta função parecer ser uma de suas atribuições mais importantes.  

.  

O tratamento legislativo escolhido pelo Legislativo norte-americano é bastante 

diferente do caso brasileiro. Há uma atribuição específica e exclusiva para a 

autoridade de trânsito tutelar a proteção e os interesses dos consumidores 

adquirentes ou usuários de veículos automotores. 

Por isso, para melhor ilustrar a presente pesquisa, foi escolhido o 

detalhamento procedimental em tópicos para que no capítulo seguinte seja possível 

demonstrar as diferenças entre os sistemas de recall de veículos do Brasil e dos 

EUA, e quais medidas seriam importantes para reflexão. 

O procedimento da autoridade norte-americana responsável pelas políticas de 

recall de veículos consiste basicamente em quatro etapas26

• Relato do problema; 

: 

• Investigação; 

• Divulgação da Investigação; 

• Realização, acompanhamento e fiscalização do recall. 

 

2.1. O relato do problema  

O passo inicial para proceder com o recall pode ter início de duas formas.  

A primeira consiste em denúncias feitas pelos próprios consumidores à 

NHTSA, quando detectam algum tipo de problema em seus veículos, seja por meio 

de telefone (U.S. Department of Transportation's Vehicle Safety Hotline), próprio site 

                                                        
25 Este número refere-se aos recalls que foram influenciados pela NHTSA, excluídos aqueles por 
iniciativa própria das empresas de veículos. Dados disponíveis no “2012 – Recall Annual Report 
Final”.  
26 O procedimento de recall e a descrição de suas etapas foram retirados da cartilha produzida e 
disponibilizada pela NHTSA, denominada “Motor Vehicle Safety Defects and Recalls – What Every 
Vehicle Owner Should Know” – DOT HS 808-078, de Maio de 2011, bem como do documento 
“Information Submission for NAS”, produzido pela ODI, OVSC e NHTSA, disponível em 
<http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/UA/120710OfficeofDefectsInvestigation.pdf>. Acesso em 
20/04/2014. 
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da agência (http://www.safercar.gov) ou até pelo envio de carta ao U.S. Department 

of Transportation National Highway Traffic Safety Administration Office of Defects 

Investigation. Quando o recall é resultado de investigação da NHTSA recebe o nome 

de influenced recalls. 

A título de exemplo quanto à importante participação da população americana 

no procedimento de possíveis recalls, de 2010 a 2012 a NHTSA registrou 65.765 

reclamações em 2010, 49.417 em 2011 e 41.912 em 201227

A segunda possibilidade é a própria empresa anunciar o recall (o que é 

denominado de uninfluenced recalls), quando descobrir um defeito em seu produto, 

o que ocorre nos casos sem interferência da população ou da NHTSA na detecção 

ou denunciação do problema. Esta hipótese é, sem dúvidas, a ideal para a 

sociedade, pois dispensa todo o processo de investigação (a seguir analisado), bem 

como previne possíveis acidentes, já que o consumidor não terá que sofrê-los para 

constatar que algo está errado e reportar o defeito. 

.  

No entanto, o recall que tem início com a empresa não será dispensado de 

fiscalização por parte da NHTSA, que ainda assim visará garantir a realização do 

procedimento de forma adequada e efetiva.  

 

2.2.  Investigação 

A partir do momento em que há quantidade suficiente de denúncias28

O procedimento se divide em quatro etapas. 

 

revelando indícios da existência de um problema técnico em um determinado 

veículo, a NHTSA poderá decidir por começar a investigar a questão, que será 

conduzida pelos agentes do Office of Defects Investigation (ODI), órgão 

especializado dentro da NHTSA, responsável por conduzir as investigações.  

A primeira denomina-se “screening”. É a etapa inicial, na qual há um exame 

de todas as reclamações feitas por proprietários ou motoristas referentes a possíveis 

                                                        
27 NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. NHTSA Announces More Than 
17.8 Million Products Recalled in 2012. Disponível em: 
<http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/NHTSA+Announces+More+Than+17.8+Million
+Products+Recalled+in+2012 >. Acesso em 15/03/2014. 
28 Não há um número certo para dar início a uma investigação pela NHTSA.  
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problemas técnicos em seus veículos, para que seja tomada a decisão quanto à 

necessidade de condução da investigação. O órgão responsável por este exame é o 

Defects Assessment Division (DAD), que irá apresentar ao ODI uma recomendação 

para abrir uma investigação, no caso de as informações obtidas indicarem 

problemas relacionados à segurança de determinado automóvel29

A segunda chama-se “petition analysis”. Qualquer pessoa tem o direito de 

submeter uma petição a NHTSA requerendo a abertura de investigação pela mesma 

em razão de um defeito no veículo. Esta fase consistirá, então, como o próprio nome 

infere, em uma análise técnica das petições enviadas. Esta análise é realizada pelo 

ODI, que irá decidir por admitir ou não o início de um procedimento investigatório, 

em ambos os casos informando ao peticionário sobre sua decisão. Na hipótese de 

rejeição da petição, as razões para tanto serão publicadas no Federal Register

. 

30

É possível ainda enviar petição requerendo que a NHTSA conduza uma 

audiência para avaliar se a empresa cumpriu sua obrigação de notificar e/ou 

consertar um defeito em seu produto, bem como questionar o não cumprimento de 

um padrão federal de segurança de automóvel estabelecido

. 

31

A terceira etapa recebe o nome de “investigations” e é a investigação 

propriamente dita, que poderá ocorrer em duas fases: “Preliminary Evaluation” (PE) 

e “Engeneering Analysis” (EA).  

. 

A primeira fase, “Preliminary Evaluation”, costuma ter início com fundamento 

nas informações enviadas à DAD, o que ocorre na etapa denominada screening, já 

descrita anteriormente. No entanto, informações provenientes de outras fontes 

também poderão dar ensejo à abertura de uma PE, que conta com uma duração 

média de quatro meses.  

Nesta fase, o ODI solicita à empresa investigada informações acerca do 

veículo sob exame, por meio do que os americanos denominam “Information 

                                                        
29 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 7. 
30 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 8. 
31 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 7. 



 
 
Request letter” (IR letter), em que questionam e requerem dados sobre reclamações, 

colisões, prejuízos, alterações, reivindicações relativas a garantia, venda de peças, 

entre outros. Além de ter que fornecer o que foi requisitado pelo órgão, a empresa 

também pode apresentar suas alegações quanto ao defeito em pauta, como forma 

de defesa32

Com base em todas estas informações, o ODI irá determinar a necessidade 

de prosseguir com a investigação. Esta poderá cessar sem que seja dado início à 

segunda fase, Engeneering Analysis, em duas hipóteses: quando não há indícios 

que justifiquem a continuação da investigação ou porque a própria empresa decidiu 

realizar o recall.  

.  

Nas hipóteses em que a o ODI conclui pela necessidade de prosseguir com 

investigação, será iniciada esta segunda fase, que possui duração média de um ano 

desde seu início, são despendidos mais esforços e recursos no processo 

investigatório, além de um estudo mais completo e detalhado sobre o defeito33

Com base nos resultados, é enviado um novo Information Request à 

empresa, com o requerimento de informações mais detalhadas acerca do defeito do 

que aquele enviado na primeira fase. Dependendo da resposta da investigada, 

novos IR’s podem ser enviados.  

.  

É possível, ainda, que o ODI mande IR’s para empresas semelhantes ou 

parecidas, a fim de enriquecer e colaborar com a investigação. Além disso, na fase 

de Engeneering Analysis, a agência pode conduzir testes e inspeções no produto 

sob exame. 

A EA poderá ter fim caso o ODI conclua pela inexistência do defeito 

investigado, ou na hipótese de a empresa resolver noticiar o órgão de que irá iniciar 

o recall.   

Se os resultados encontrados convencerem os investigadores do ODI de que 

há um defeito no veículo da empresa, razão pela qual deverá ser feito um recall, os 

mesmos irão preparar um relatório a ser apresentado a uma equipe de especialistas 

                                                        
32 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 8. 
33 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 9.  



 
 
de diferentes áreas da agência. Se esta equipe concordar com a necessidade de 

condução de um “chamamento”, o ODI dará ciência à empresa de que o órgão e a 

equipe de especialistas da agência concluíram pela existência de um defeito ligado à 

segurança do veículo, bem assim que lhe será enviada uma “Recall Request 

Letter”34

A empresa poderá decidir por realizar o recall ou apresentar novos dados ou 

análise sobre o fato, de forma a convencer os responsáveis pela inexistência de 

qualquer problema.  

.  

Caso não haja este convencimento ou a empresa decida por não apresentar 

nenhum tipo de alegação final, o ODI irá enviar a referida carta.  

Por fim, a quarta e última etapa chama-se “Recall Managament”, realizada 

pela Recall Management Division (RMD), responsável por manter uma base de 

dados de todos os chamamentos realizados, bem como fiscalizar os recalls, para 

garantir que estão sendo conduzidos de forma adequada e determinada pela 

agência35

A monitoração do desempenho de recalls pela NHTSA pode acarretar em 

uma nova investigação, relacionada a execução ou adequação do procedimento, 

que poderá resultar em uma expansão do escopo dos recalls anunciados, ou ainda 

no ajuste da solução de recalls já existentes. 

. 

 

2.3.  Divulgação da investigação 

Conforme explicado anteriormente, se o ODI e a equipe de especialistas 

concluírem pela necessidade de um recall por parte da empresa investigada, esta 

recebe uma Recall Request Letter, requerendo a realização de um chamamento 

para solucionar os problemas de seu veículo. 

Esta é a última oportunidade de a empresa proceder com o recall antes que a 

controvérsia a respeito do problema técnico investigado se torne pública, o que 

                                                        
34 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 9. 
35 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 9. 



 
 
parece, na maior parte das vezes funcionar como um incentivo para que o 

chamamento seja feito. 

No entanto, a empresa pode se negar a realizar o recall, dando ensejo a um 

procedimento conduzido pela Associate Administrator for Enforcement¸ que terá 

início com a publicação da denominada “Initial Decision”, na qual a indicação quanto 

à existência de um defeito relacionado à segurança do veículo. 

Após a publicação da Initial Decision, haverá uma “Public Meeting”, divulgada 

pela imprensa, na qual a empresa e qualquer interessado (associações, outras 

empresas, consumidores, etc.) poderão apresentar informações e argumentos 

acerca do problema em questão. Mas antes da realização da audiência, a empresa 

recebe os documentos que fundamentaram a decisão da agência. O público também 

terá acesso a estes documentos, que estarão disponíveis no Technical Information 

Services (TIS) Office36

Na audiência, a empresa poderá impugnar as evidências apresentadas pela 

agência por meio da apresentação de novas informações. Da mesma forma, aos 

interessados também é concedida a oportunidade de expor outras informações.  

. 

Todo o material contribuirá para o Administrador da NHTSA tomar sua 

decisão final sobre se de fato há um defeito relacionado à segurança no produto sob 

exame. 

Caso a agência decida que o recall deve ser realizado, a empresa poderá 

recorrer da decisão, interpondo recurso perante a Federal District Court. A NHTSA 

também poderá recorrer a esta Corte, a fim de compelir a empresa a realizar o 

chamamento. 

Estando o caso na Corte, cabe à NHTSA apresentar os documentos que 

comprovam a existência de um defeito, as quais deverão ser suficientes para 

contradizer àquelas apresentadas pela empresa.  

Mesmo estando o caso sob julgamento da Corte, a empresa pode ser 

solicitada a notificar os consumidores, por meio de carta, de que a NHTSA decidiu 
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pela existência de um defeito nos veículos da empresa que fora investigada, mas 

que esta está recorrendo da decisão37

 

.  

3. Capítulo 03: Análise das principais diferenças entre os procedimentos 
americano e brasileiro de recall de automóveis 

Conforme exposto na introdução, o presente trabalho pretende, através da 

análise dos procedimentos de recall de automóveis brasileiro e norte-americano, 

responder aos questionamentos apresentados: 

A) os procedimentos adotados por cada país, Estados Unidos e Brasil, são 

diferentes? 

B) Onde tais procedimentos são diferentes? 

C) O que pode ser aproveitado ou merece ser avaliado? 

Diante dos dados apresentados nos dois primeiros capítulos acerca de como 

funcionada o processo de chamamento em cada país estudado, este capítulo, por 

sua vez, busca destacar as diferenças observadas, a fim de chegar a uma conclusão 

quanto às perguntas elencadas. 

 

3.1. Normas brasileiras de recall X Normas americanas: uma diferença 
temporal, qualitativa e quantitativa. 

No Brasil, o recall foi positivado pela primeira vez com o Código de Defesa do 

Consumidor, em 1990, com previsão legal no artigo 10 deste diploma legal. No 

entanto, esta disposição era genérica e destituída de detalhes acerca de como 

deveria ser realizado tal mecanismo de proteção e defesa do consumidor. 

Conforme visto anteriormente, após o CDC foram editadas três importantes 

Portarias sobre o tema, a Portaria n. 789/2001, primeira norma a detalhar e 

descrever aspectos atinentes ao procedimento de recall no Brasil; a Portaria 

Conjunta n. 69/2010, que tratava especificamente do chamamento de automóveis; e, 

por fim, a Portaria n. 487/2012, que revogou a Portaria 789/2001, buscando 

                                                        
37 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Motor vehicle Safety Defects and Recalls – Waht every Vehicle Owner 
Should Know. DOT HS 808 795. Maio de 2011. P. 8. 



 
 
regulamentar o chamamento mais detalhadamente, trazendo, por isso, importante 

contribuição no direito brasileiro acerca do procedimento de recall.  

Nos Estados Unidos, o recall surgiu e ganhou sua devida importância anos 

antes do Brasil, o que teve início em 1965, com a publicação de Ralph Nader do livro 

“Unsafe at Any Speed”, momento a partir do qual diversas e relevantes leis 

relacionadas ao tema e a instituição de padrões de segurança foram aprovadas no 

Congresso Americano, culminando, inclusive, na posterior criação da National 

Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) com o Highway Safety Act de 1970.  

A título de exemplo, destaca-se que os Estados Unidos começaram a 

aprovar, em diferentes anos, novas leis de segurança no trânsito, buscando sempre 

aprimorar e complementar a anterior – highway safety act de 1966 (public law 

89.563); highway safety act de 1968 (public law 90-495); highway safety act de 1970 

(public law 92-605); highway safety act de 1973 (public law 92-87). Tais normas não 

buscavam regular especificamente o procedimento de recall, mas foram essenciais 

para a evolução do mesmo. 

A própria NHTSA é responsável por administrar e regulamentar leis, regras, 

guias e padrões acerca da segurança no trânsito38 – Federal Motor Vehicle Safety 

Standards and Regulations39; Safety Recall Compendium40

Percebe-se, portanto, uma clara diferença temporal entre os dois países. Nos 

Estados Unidos, normas sobre segurança no trânsito determinando, dentre outros 

temas, a possibilidade e necessidade da realização de recall de automóveis, surgiu 

em 1966. Portanto, o chamamento no país não só é regulado desde esta data, como 

vem sendo realizado há 48 anos.  

 (guia sobre dúvidas 

acerca do procedimento de recall), etc. 

                                                        
38 NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. NHTSA Statutory Authorities - 
TITLES 23 and 49, United States Code Laws Administered by NHTSA, disponíveis em:  
< http://www.nhtsa.gov/Laws+&+Regulations/NHTSA+Statutory+Authorities > Acesso em 16/03/2014. 
39 U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY 
ADMINISTRATION. Federal Motor Vehicle Safety Standards And Regulations. Disponível em: < 
http://www.nhtsa.gov/cars/rules/import/FMVSS/ >. Acesso em 16/03/2014. 
40 NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. Safety Recall Compendium - A 
Guide for the Reporting, Notification, and Remedy of Motor Vehicle and Motor Vehicle Equipment in 
Accordance with Title 49 of the United States Code, Chapter 301 and Supporting Federal Regulations. 
Disponível em < http://www-odi.nhtsa.dot.gov/cars/problems/recalls/documents/recompendium.pdf >. 
Acesso em 16/03/2014. 
 

http://www.nhtsa.gov/Laws+&+Regulations/NHTSA+Statutory+Authorities�
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Já no Brasil, o tema foi regulado pela primeira vez 1990, portanto, existindo, 

portanto, há 24 anos, mas somente em 2001 a consecução do procedimento 

propriamente dito foi normatizado, o que implica em um lapso de 11 anos sem que o 

recall fosse plenamente realizado. 

Além disso, os Estados Unidos não só legislam sobre o tema há 48 anos, mas 

possuem um aparato legal em constante atualização e evolução, dando origem a 

diversas normas sobre o tema, enquanto o número de normas brasileiras que 

regulam o recall é ínfimo se comparado à quantidades de normas americanas. 

Diante disto, conclui-se ainda pela grande diferença quantitativa e qualitativa 

em relação legislação brasileira e americana responsável por regular o tema. 

 

3.2. Órgão especializado e fiscalização  

Outro fator que denota importante diferença são as características relativas à 

função e atuação dos órgãos responsáveis pelo recall em cada um dos países 

estudados. 

. 

O Código de Defesa do Consumidor instituiu o chamado Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor (SNDC), determinando que este é integrado pelos órgãos 

federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de 

defesa do consumidor (art. 105).  

Em razão disto, o Brasil possui diversas autoridades e órgãos que buscam a 

proteção e defesa dos direitos dos consumidores, conforme exposto no capítulo 01, 

atuando de forma conjunta, mas também independente na seara consumerista. Para 

Leonardo Roscoe Bessa, a configuração do SNDC desta maneira, bem como o 

estabelecimento de articulação entre entidades e órgãos, justifica-se pelo tamanho 

do país41

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) é, atualmente, responsável 

pela coordenação das políticas do SNDC (papel que antes pertencia ao DPDC, que 

 

                                                        
41 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Ed. Revista dos Triunais: 2008, p. 321. 



 
 
atualmente auxilia o Senacon em suas atribuições), o que lhe cabe realizar pelas 

diversas funções elencadas no artigo 106 e já destrinchadas no capítulo 02.  

Atuando em parceria ao Senacon em diversas funções, destacam-se o 

Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), a Escola 

Nacional de Defesa do Consumidor e o Grupo Estudos Permanente de Acidentes de 

Consumo (GEPAC), bem como as entidades e órgãos que também integram o 

SNDC, Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e demais entidades privadas 

atuantes na defesa do consumidor.  

Apesar de visarem o mesmo objetivo, qual seja a luta pelos interesses e 

direitos dos consumidores, as entidades e órgãos que compõe o SNDC atuar de 

forma quase que independente, mesmo fazendo parte de um grande sistema. 

Esta descentralização se torna clara com o disposto no art. 24 inciso V,  da 

Constituição Federal, pois este dispositivo reconhece ser a atividade de proteção e 

defesa do consumidor uma ação concorrente entre a União, os Estados, Municípios 

e o Distrito Federal.  

Já os Estados Unidos atuam na proteção da defesa dos consumidores em 

relação à automóveis através da National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA), agência integrante do U.S Department of Transportation e responsável 

pela segurança do trânsito e de veículos, o que realiza por meio de investigações 

sobre possíveis defeitos, instauração e fiscalização de recalls de automóveis. Além 

disso, é responsável por estabelecer de padrões de excelência para veículos e 

segurança no trânsito, bem como criar regulações acerca do tema.  

Assim como os Procons e as Defensorias Públicas, a NHTSA possui canal 

para contado direto com a população, permitindo que os consumidores realizem não 

só suas reclamações acerca dos automóveis disponíveis no mercado, mas também 

que tenham acesso a informações quanto a possíveis defeitos existentes em 

veículos e seus acessórios.  

Diante desta diferenciação, destaca-se relevante diferenciação entre os dois 

modelos. 

De um lado, o Brasil possui um modelo descentralizado para a atuação na 

defesa dos consumidores em relação a defeitos nos automóveis. Apesar de possuir 

diversos órgãos que trabalham para a garantia da proteção dos interesses e direitos 



 
 
dos consumidores, nenhum destes é específico para conduzir e fiscalizar 

procedimentos de recall de veículos. Sua atuação, no âmbito judicial e administrativo 

(a depender do órgão) engloba quaisquer produtos que não se adequem aos 

padrões de saúde e segurança. 

De outro, os Estados Unidos atuam de forma centralizada por meio da 

NHTSA, que concentra a realização de dos procedimentos de chamamento, bem 

como a edição de regulamentos e padrões de segurança sobre veículos.  

A exposição das etapas do procedimento de recall conduzido pela NHTSA 

demonstra como esta possui um aparato legal, institucional, estrutural e técnico, que 

parece ter lhe permitido alcançar um nível de especialização e profundidade nas 

investigações, condução e fiscalização de recalls, ainda longe de ser atingido pelo 

sistema brasileiro. 

Não há no Brasil um controle que se restrinja à proteção da saúde e 

segurança dos consumidores em relação a automóveis dispostos no mercado. Daí a 

descentralização: os órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor irão atuar em todas as áreas referentes à defesa do consumidor, 

englobando desde a investigação e fiscalização de recall de automóveis até recall de 

alimentos.  

3.3. A importância de se perquirir um objetivo concreto e criação de 
um sistema de métrica – colheita de dados e elaboração de 
demonstrativos 

A National Highway Traffic Safety Administration define como sua missão e 

objetivos “Save lives, prevent injuries, reduce vehicle-related crashes”, sempre 

deixando claro que suas ações, através da criação de padrões, regras e programas 

de seguranças para veículos buscam a consecução dos mesmos. 

Para perquirir seus objetivos, a NHTSA colhe, ano a ano, diversos dados a 

fim de avaliar não só os resultados de suas políticas, mas criar e analisar estatísticas 

sobre diferentes categorias, que vão desde índices sobre fatalidades no trânsito até, 

temas bem mais específicos, como, por exemplo, a “efetividade da utilização de 



 
 
lâmpadas de LED vermelhas nas lanternas da parte de trás dos veículos na redução 

de batidas traseiras”42

A formação de uma base de dados sobre variados temas que permite estudar 

e evidenciar (ou não) a efetividade das políticas adotadas pela agência e a 

consecução de seus objetivos, se traduz na utilização de um importante sistema de 

métrica por parte da agência norte-americana.  

 (tradução livre). 

Este sistema parece contribuir para a determinação das diretrizes que devem 

ser adotadas pela NHTSA, ou pelo menos orientá-la sobre medidas a serem 

tomadas, a fim de que agência alcance seu objetivo de salvar vidas e prevenir 

acidentes relacionados a veículos automotores.  

Em se tratando do Brasil, é possível dizer que o país não possui um foco 

central como o da NHTSA, sendo o tema tratado apenas como uma obrigação legal 

prevista no CDC e nas demais regulações. As autoridades brasileiras ainda não 

estabeleceram um nexo de causalidade entre a realização de recalls e o objeto de 

preservar vidas. Ao contrário, nossa política de execução de chamamento se 

demonstra fragmentada.  

O sistema brasileiro, apesar de contar com o importante papel das 

autoridades brasileiras na realização de chamamentos, não possui um sistema de 

métrica como aquele apurado pela autoridade norte-americana o que impede 

verificar, por exemplo, se os recalls promovidos têm contribuído para a redução de 

acidentes e fatalidades envolvendo veículos automotores.  

No Congresso Internacional de Trânsito realizado no Rio Grande do Sul, 

representante do IPEA demonstrou que o custo anual dos acidentes de trânsito em 

2012 como sendo de aproximadamente R$ 30 bilhões43

Seus resultados foram concluídos a partir da atualização dos dados obtidos 

em estudo realizado no ano de 2005, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), DENATRAN e a Associação Nacional de Transportes Públicos. As tabelas 

. 

                                                        
42 Título original da pesquisa: “Effectiveness of LED Stop Lamps for Reducing Rear-End Crashes:  
Analyses of State Crash Data”. Disponível em: <http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811712.pdf >. 
Acesso em 20/04/2014  
43 Apresentação da pesquisa disponível em: 
http://www.congressodetransito.rs.gov.br/noticias/detalhe/42/Apresentao-Carlos-Henrique-Ribeiro-de-
Carvalho-IPEA%20 

http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811712.pdf�


 
 
abaixo demonstram os valores utilizados para chegar a exorbitante quantia de R$ 30 

bilhões. 

 

Custos relativos às pessoas = Ccuidados em saúde (Cpré-hospitalar + Chospitalar + Cpóshospitalar + 
Cperda e produção + Cremoção/translado) 

Custos relativos aos veículos = Cdanos materiais ao veículo + Cperda de carga + Cremoção/pátio 

Custos relativos à via/ambiente do acidente = Cdanos à propriedade pública + Cdanos à propriedade 
privada 

Custos institucionais = Catendimento do acidente 

Fonte: http://www.congressodetransito.rs.gov.br/noticias/detalhe/42/Apresentao-Carlos-Henrique-
Ribeiro-de-Carvalho-IPEA%20  

 

Fonte: http://www.congressodetransito.rs.gov.br/noticias/detalhe/42/Apresentao-Carlos-Henrique-

Ribeiro-de-Carvalho-IPEA%20  

Decerto que nem todos estes custos podem ser atribuídos à existência de 

defeitos em veículos que deveriam culminar na realização de um recall. 

http://www.congressodetransito.rs.gov.br/noticias/detalhe/42/Apresentao-Carlos-Henrique-Ribeiro-de-Carvalho-IPEA�
http://www.congressodetransito.rs.gov.br/noticias/detalhe/42/Apresentao-Carlos-Henrique-Ribeiro-de-Carvalho-IPEA�
http://www.congressodetransito.rs.gov.br/noticias/detalhe/42/Apresentao-Carlos-Henrique-Ribeiro-de-Carvalho-IPEA�
http://www.congressodetransito.rs.gov.br/noticias/detalhe/42/Apresentao-Carlos-Henrique-Ribeiro-de-Carvalho-IPEA�


 
 

Mas ainda assim, caso o Brasil promovesse uma coleta de dados referentes 

à, por exemplo, instituição de suas políticas, execução de recalls e sua influência na 

redução de acidentes, ou seja, buscasse criar um sistema como o da NHTSA, talvez 

isto permitisse às autoridades brasileiras avaliarem os resultados de suas políticas 

voltadas à promoção de recalls, a fim de não só aprimorar e melhor direcionar o 

procedimento brasileiro de chamamento, mas também a política de defesa do 

consumidor e a qualidade dos produtos brasileiros como um todo.  

 

3.4. Incentivo negativo - mecanismo de controle social e multa – 
recalls iniciados pelas empresas de veículos X recalls iniciados 
por investigação de autoridade competente 

Conforme exposto no segundo capítulo, os agentes do Office of Defects 

Investigation (ODI), órgão especializado integrante da NHTSA e responsável por 

conduzir a investigação para apurar eventual defeito em determinado veículo, pode 

concluir pela necessidade de a empresa realizar um recall do produto investigado, 

em razão da constatação de um defeito suscetível de causar riscos a saúde e 

segurança do consumidor. 

Para isto, será enviada à empresa uma Recall Request Letter, requerendo a 

promoção de um chamamento para solucionar os problemas de seu veículo. Na 

hipótese de a empresa se negar a efetuar o recall, a NHTSA poderá tornar pública 

toda a controvérsia a respeito do problema técnico investigado, por meio da 

instauração de uma audiência pública (“public meeting”), que é divulgada pela 

imprensa, a fim de atrair qualquer cidadão interessado em participar e/ou trazer 

informações sobre a questão investigada. 

A audiência pública parece ser um forte instrumento de pressão para as 

empresas realizarem o recall, já que gera uma imagem negativa da empresa, pois 

ao que tudo indica esta não intentou resolver o defeito existente em seu produto, 

preferindo, ao revés, causar riscos à saúde e segurança do consumidor em contato 

com o produto. 

Mas não é só com a audiência pública que há esta forte pressão. Durante o 

processo de investigação, é comum a mídia divulgar que determinada empresa está 



 
 
sendo investigada pelo governo, em razão de possíveis defeitos em seus veículos, o 

que também cria uma imagem negativa. 

Atrelado ao mecanismo social de pressão sobre as empresas é possível 

destacar outro importante aspecto, o impacto econômico que a exposição de seu 

nome vinculado a defeitos de fabricação pode gerar, bem como a possibilidade de 

imposição de elevadas multas pela NHTSA no caso de o fabricante descobrir 

internamente a existência de defeito e não reportar à agência no prazo de cinco 

dias. A imposição desta obrigação de reportar à NHTSA teve início com a 

publicação, em 2000, do Transportation Recall Enhancement, Accountability, and 

Documentation Act (TREAD), pois antes as empresas só precisariam iniciar um 

recall voluntariamente caso o consumidor reportasse algum problema no produto.   

Importante notar que esta obrigação determinada pelo TREAD remete 

novamente ao mecanismo de controle social, pois a não comunicação à NHTSA 

poderá ser propagada pela mídia, mais uma vez prejudicando a imagem da empresa 

perante seus consumidores.  

Estes fatores parecem justificar o porquê de quase 2/3 dos recalls nos 

Estados Unidos serem iniciados pelas próprias fabricantes (é o chamado 

“uninfluenced recalls”), enquanto 1/3 restante corresponde àqueles chamamentos 

decorrentes da atuação da NHTSA (“influenced recalls”). 

Apesar de ainda não haver dados concretos e específicos a justificar esta 

diferença, o mecanismo de controle social descrito atrelado ao aspecto econômico 

parecem influenciar nesta diferença entre o chamamento “voluntário” (iniciado pelo 

fabricante) e o “compulsório” (influenciado pela NHTSA), diante do que demonstra a 

tabela acima.  

A conclusão a que se chega é que tais fatores geram um incentivo negativo 

social e econômico às empresas que, evidentemente, não pretendem ter seu nome 

e imagem vinculados à defeitos de fabricação, possíveis acidentes em razão da não 

realização de recall quando detectado um problema, bem como as consequências 

financeiras dali decorrentes. 

No Brasil, não há dados quantificando chamamentos voluntários de veículos 

pelas empresas e raríssimas são as notícias de chamamentos que partiram do 

fabricante. Inclusive, estes não costumam nem denominar de recall voluntário. A 



 
 
título de exemplo, em 2009, a Volkswagen realizou o que chamou de “campanha de 

oficina ativa”44

Apesar da ausência de dados, tendo em vista a quantidade de recall 

realizados no Brasil em comparação aos Estados Unidos, bem como a inexistência 

de quantificação de recalls voluntários brasileiros, o mecanismo de controle social 

americano e o impacto econômico gerado parecem ser dois dos fatores que 

justificam esta diferença.  

, buscando a reparação do motor de um de seus modelos. Na prática, 

nada mais foi do que um recall voluntário, mas a conotação negativa produzida pelo 

termo recall propriamente dito parece fazer com que as empresas evitem a utilização 

do termo.  

Talvez, se a pressão social exercida sobre as empresas, seja através da 

mídia, realização de audiência públicas ou imposição de multas, fosse maior no 

Brasil, mais recalls poderiam estar sendo realizado, considerando o papel que este 

mecanismo tem nos Estados Unidos. 

 

Conclusão 

Diante de todo o exposto, já se torna possível responder as perguntas 

formuladas na introdução do presente trabalho: 

A. os procedimentos adotados por cada país, Estados Unidos e Brasil, 

são diferentes? 

B. Onde tais procedimentos são diferentes? 

C. O que pode ser aproveitado ou merece ser avaliado? 

São patentes as diferenças entre o procedimento brasileiro de recall de 

automóveis e o procedimento norte-americano, diferenças estas evidenciadas pelos 

diversos tópicos do último capítulo.  

O procedimento norte-americano de chamamento destaca-se, primeiramente, 

por uma questão temporal, já que teve início em 1966. Além disso, possui suas 

ações centralizadas em uma única agência, National Highway Traffic Safety 

                                                        
44 G1 – GLOBO. Volkswagen anuncia campanha para revisão de motor 1.0, Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1358345-9658,00-
VOLKSWAGEN+ANUNCIA+CAMPANHA+PARA+REVISAO+DE+MOTOR.html > Acesso em 
10/05/2014.  
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Administration (NHTSA), ligada ao U.S Department of Traffic. Isto permite uma ação 

centralizada, que, aparentemente, traduz-se em políticas e ações mais eficazes.  

Ressalte-se ainda como as ações da NHTSA são voltadas para a consecução 

de seu lema/objetivo, que consiste em reduzir o número de acidentes e vítimas 

fatais, e ainda o controle social da agência por meio das audiências públicas e a 

pressão que isso exerce sobre as empresas de veículos. 

Por fim, outra diferença importante analisada acima trata-se do sistema de 

métrica elaborado e utilizado pela NHTSA, que permite, através dos dados 

coletados, prever os tipos de acidentes, aqueles que mais ocorrem, como são os 

que mais ocorrem, etc. 

Quanto ao Brasil, o recall surgiu bem mais tarde, em 1990, sendo 

procedimentalizado minimamente apenas em 2001 e, ainda assim, sem tratar 

especificamente de recall de automóveis, o que ocorreu em 2010, com a Portaria 69, 

a qual nunca exerceu o papel e a eficácia necessária. 

Sobre o Brasil, destaca-se a descentralização das ações de recall, bem como 

a fragmentação de nossa política de chamamento. Se de um lado a NHTSA possui 

um lema específico e busca atingi-lo, no Brasil este foco central acaba não sendo 

colocado de maneira a permitir avaliar se houve redução ou não de acidentes e 

fatalidades e, com isso, aprimorar suas técnicas de recall.  

O país também não possui um sistema de métrica, o que permitira avaliar, 

aprimorar e direcionar melhor sua política de recall, assim como faz a NHTSA. 

Ademais, da narrativa e descrição do histórico de cada país em relação à 

normatização do procedimento de recall e os respectivos modelos adotados 

(centralizado X descentralizado), bem como da análise das etapas que compõe a 

realização do chamamento em cada país, depreende-se a distinção no nível de 

regulamentação, especialização e profundidade na investigação de possíveis 

defeitos em veículos. 

Esta distinção parece justificar a discrepância entre a quantidade de recalls de 

automóveis realizados no Brasil em contraposição àqueles realizados nos Estados 

Unidos.  



 
 

Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos possuem um aparato legal e 

organizacional específico para o recall de automóveis, que se traduz em um 

interessante objeto de estudo comparado, tendo em vista seus elementos 

característicos, tais como as diversas etapas de análise e investigação, a ampla 

participação popular e a pressão por parte do governo e também da população. 

 Diante de todo o exposto no presente trabalho, percebe-se as enormes 

diferenças entre cada procedimento. Apesar de ambos os países estarem em 

constante evolução, o Brasil poderia seguir passos da agência norte-americana, a 

fim de aprimorar seu sistema de recall de automóveis, buscando, com isso, salvar 

mais vidas, visando a saúde e segurança do consumidor.  
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