
PROCON INFORMA – RECALL

A Agência  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  de  Juiz  de  Fora  –  PROCON/JF,  informa  à
população que no(s) mês(es) de janeiro e fevereiro do ano de 2021, foram apresentados os seguintes
chamamentos públicos (RECALL) :

1) Campanha de Chamamento da Kawasaki Motores do Brasil Ltda., das motocicletas Kawasaki,
modelo Ninja H2 SX SE, ano/modelo: 2019 fabricadas em março de 2018 e ano/modelo 2020
fabricadas  em  fevereiro  de  2019,  com  chassis  subsequentes:  JKBZXVB1*KA007001  até
JKBZXVB1*KA007007; e JKBZXVD1*LA003001 até JKBZXVD1*LA003005.

2) Campanha de Chamamento dos Veículos Audi A8 e S8, fabricados entre 28 de novembro de
2012 a 26 de abril de 2017, com intervalos de chassis não sequenciais  WAU_4H_DN017615 a
WAU_4H_HN901496.

3)  Campanha  de  Chamamento  da  empresa  FCA FIAT CHRYSLER  AUTOMÓVEIS  BRASIL
LTDA. acerca dos veículos da marca Jeep, modelo Wrangler, ano modelo 2019 e 2020, fabricados
entre os dias 01 de fevereiro de 2019 a 07 de março de 2020, com chassis não sequenciais de
KW562465 à LW275126.

4) Campanha de Chamamento da Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., dos
veículos  Volvo  –  modelos  S60  e  S80  ano  2001  à  2003,  chassis  subsequentes,  de
YV1RS58K912000710 à YV1RS58K932250909, YV1TS94K511147860 à YV1TS91J531307378,
fabricados entre 08/09/2000 a 10/10/2002, e 20/05/2000 a 15/11/2002.

5)Campanha de Chamamento -Veículos da marca Fiat, modelo Mobi, ano modelo 2020, e modelo
Grand Siena, ano modelo 2021, produzidos entre 02 de setembro de 2020 a 01 de outubro de 2020,
com  chassis  não  sequenciais:  691172  a  696630  e  391702  a  392647,  para  a  substuição  dos
retrovisores externos dos veículos.

6) Campanha de Chamamento da PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA..,
modelos  C3,  Com  Chassis;  LB500505  até  LB544501,  Aircross  com  chassis;  JB500341  até
MB502259 e C4 Cactus com Chassis; KB500034 até MB504743, fabricados em 02/04/2019 até
27/07/2020, assim como os veículos supracitados que substuíram o motor 1.6 Flex Fuel do seu
veículo, nas concessionárias autorizadas, no período de 01/04/2019 a 16/10/2020.

7)  Campanha de Chamamento da BMW DO BRASIL LTDA.,  modelo  Z4 sDrive30i  M Sport;
fabricado em 18/02/2020, chassi: WBAHF3102LWW80239.

8) Campanha de Chamamento do Macaco off-road de rosca (“Macaco”), o qual é vendido como
acessório  dos  veículos  Can-Am  Maverick  X3  e  X3  MAX,  ano/modelo  2017,  2018  e  2019,
fabricados entre 01 de outubro de 2017 a 31 de outubro de 2019, devido a defeitos de sustentação
da rosca, o que pode ocasionar no desabamento do Macaco e, consequentemente, queda do veículo,
gerando ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao proprietário e/ou terceiros.

9) Campanha de Chamamento da BMW DO BRASIL LTDA., modelos X5 xDrive45e M Sport e X6
M, fabricados entre 01 de junho e 12 de junho de 2020. Verificou-se que, devido a um erro no
processo de soldadura, uma solda do suporte do apoio de borracha do braço de controle no eixo
(subchassis) dianteiro não foi corretamente executada. A soldadura incorreta pode fazer com que o
braço de controle se solte do eixo (subchassis) dianteiro do veículo e, por conseguinte, deixe de



cumprir sua função de direcionar o veículo. Na hipótese de a solda falhar, o condutor poderá perder
o controle da direção do veículo. Neste caso, não se descarta a possibilidade de acidentes fatais ou
de acidentes que resultem em danos sicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.

10)  Campanha de  Chamamento  da  HPE Automotores  do  Brasil  Ltda.,  dos  veículos  Mitsubishi
modelo Pajero Full,  chassis não sequenciais, de HJA00109 à KJA00242, fabricados entre 26 de
outubro de 2016 à 26 de fevereiro de 2018, para substuição do conjunto do braço da suspenção
dianteira do lado direito dos veículos.

11)  Campanha de  Chamamento  dos  veículos  Volkswagen,  modelo  Tiguan R-Line,  ano/modelo:
2018  e  2019,  chassis  não  sequenciais:  3VVJ465N6JM112205  até  3VVJ465N6JM223112,  de
3VVJ465NXKM004199 até 3VVJ465N0KM177665, fabricados em 12 de fevereiro de 2018 a 29
de junho de 2019.

12) Campanha de Chamamento dos veículos marca Hyundai,  modelo HB20, ano de fabricação
2020, fabricados entre 02/03/2020 à 08/03/2020, chassis não sequenciais 9BHCP41AALP062582 a
9BHCP51DBLP075793 e modelo Creta, ano de fabricação 2020, fabricados entre 02/03/2020 à
08/03/2020, chassis não sequenciais 9BHGB811BLP179040 a 9BHGB812BLP181272.

13) Campanha de Chamamento da PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.,
veículos Citroen, modelo 208, fabricados em 02/04/2019 até 28/02/2020, com chassis: KB037122
até LB550428 ; modelo 2008, fabricados em 01/04/2019 até 11/03/2020, com chassis: LB000746
até  MB502300;  e  modelo  Partner,  fabricados  em  24/04/2019  até  25/06/2020,  com  chassis:
LG500305 até LG511424; bem como, aqueles com os veículos modelos acima que substituíram o
motor 1.6 Flex Fuel do seu veículo, nas concessionárias autorizadas, no período de 01/04/2019 a
16/10/2020.

14) Campanha de Chamamento da Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos
Ltda.,  veículos Land Rover,  modelo Range Rover Evoque (MHEV – Elétricos-Híbridos Leves),
ano/modelo 2019/2020, com data de fabricação de 25 maio de 2018 a 02 de outubro de 2020.

15) Campanha de Chamamento da Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., dos
veículos  Volvo  –  modelos  S60  e  S80  ano  2001  à  2003,   chassis  subsequentes,  de
YV1RS58K912000710 à YV1RS58K932250909, YV1TS94K511147860 à YV1TS91J531307378,
fabricados entre 08/09/2000 a 10/10/2002, e 20/05/2000 a 15/11/2002.

16)  Campanha  de  Chamamento  da  empresa  FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL
LTDA. acerca dos veículos  da marca Jeep, modelo Wrangler, ano modelo 2019 e 2020, fabricados
entre os dias 01 de fevereiro de 2019 a 07 de março de 2020, com chassis não sequenciais de
KW562465 à LW275126.

17) Campanha de Chamamento dos Veículos Audi A8 e S8, fabricados entre 28 de novembro de
2012 a 26 de abril de 2017, com intervalos de chassis não sequenciais  WAU_4H_DN017615 a
WAU_4H_HN901496.

18) Campanha de Chamamento dos produtos da marca MSD, modelo ZERBAXA - Pó para solução
para infusão de -  1  g de sulfato de ceftolozana + 0,5 g de tazobactam sódico  em embalagem
contendo 10 frascos ampolas. Lotes: S034855, S036243, S038430 (data de fabr. 05/07/2019 e data
de val. 31/12/2021), T003349 (data de fabr. 09/09/2019 e data de val. 28/02/2022), T008757 (data
de fabr. 17/09/2019 e data de val. 28/02/2022) , T015242 (data de fabr. 20/09/2019 e data de val.
28/02/2022), T016916 (data de fabr. 08/11/2019 e data de val. 30/04/2022), T020626 (data de fabr.
13/11/2019  e  data  de  val.  30/04/2022),  T025180  (data  de  fabr.  05/07/2019  e  data  de  val.



31/12/2021), T030275 (data de fabr. 01/02/2020 e data de val. 31/07/2022), em razão que a MSD
identificou que os referidos lotes do medicamento ZERBAXA podem ter sofrido contaminação pela
bactéria  Ralstonia pickettii.

19) Campanha de Chamamento dos modelos Accord 2018 a 2020 visando a atualização de software
do módulo de controle da carroceria (BCM). 

20)  Campanha de Chamamento dos veículos da Mercedes-Benz do Brasil  Ltda.,  modelo A 200
Sedan,  chassis  não  sequenciais,  de  WDD3G8HW4KW013887  a  WDD3G8HW6KW030609,
fabricados entre março de 2019 a fevereiro de 2020. 

21)  Campanha de Chamamento do inseticida “K-OTHRINE CE25 12X1L BOT BR”, pertencente
ao lote 0010-20, fabricado em outubro de 2020, em razão de possível vazamento de seu conteúdo
líquido. 

22) Campanha de Chamamento da MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA., dos modelos Honda
CRF 1000L Africa Twin Adventure Sports 2020, com numeração de chassis sequenciais;LR000001
a LR000070, fabricados em 15 de maio de 2019 a 15 de janeiro de 2020 e CRF 1000L Africa Twin
Adventure Sports TE (Travel Edition) 2020, com numeração de chassis sequenciais; LR000001 a
LR000050, com data de fabricação de 17 de setembro de 2019 a 15 de janeiro 2020., sendo que Nas
unidades afetadas, a possibilidade de ter ocorrido uma falha no processo de soldagem na fabricação
do tanque de combustível, poderá gerar óxido de zinco no interior do tanque. Este por sua vez pode
ser  absorvido  pelo  filtro  da  bomba  de  combustível  no  momento  de  sua  sucção,  causando
entupimento  do  filtro,  obstruindo  a  passagem  de  combustível  e,  por  consequência,  mal
funcionamento do motor.

23) Campanha de Chamamento dos produtos DICLOFENACO RES 15 MG/ML SUSP GTSA 20 
MIL GEN, Lote 0859204, em razão da detecção de um teor do princípio ativo em desacordo com o 
especificado durante o estudo de estabilidade do produto e lote supracitado. Onde os riscos são 
considerandos baixos por tratar de um medicamento anti-inflamatório não esteroidal utilizado no 
tratamento de curto prazo somente em sintomas de dores agudas. O teor em desacordo pode causar 
a ineficácia e/ou superdosagem do medicamento.

24) Campanha de Chamamento dos veículos marca Hyundai, modelo HB20, ano de fabricação 
2020, fabricados entre 02/03/2020 à 08/03/2020

25) Campanha de Chamamento dos Veículos da marca Audi modelos Q3, com intervalos de chassis
não sequencial  WAU_F3_L1124087aWAU_F3_M1013171,  com data  de  fabricação entre  15  de
julho de 2020 a 25 de agosto de 2020; pois constatou-se a possibilidade da solda entre o pedal e a
placa do pedal do freio não ter sido executada corretamente e em caso de um acionamento brusco
do freio, é possível a deformação da placa do pedal do freio e consequente redução da eficiência de
frenagem, podendo causar acidente com danos físicos e/ou materiais ao condutor e a terceiros.

26) Campanha de Chamamento da Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., dos
veículos Volvo – modelos XC90, ano 2021, fabricados entre 10/09/2020 a 22/09/2020, com chassis 
não sequencias de YV1LFA2CCM1689489  a YV1LFBACDM1691618. 

27)  Campanha  de  Chamamento  da  Kawasaki  Motores  do  Brasil  Ltda.,  das
motocicletas Kawasaki, modelo Ninja  400 e Z400,  ano/modelo  2020,  fabricadas  em outubro  de
2019, chassis 2020 Z400 96PERSD1*LFS01781 até 96PERSD1*LFS01980 200; 2020 Ninja 400



96PEXSG1*LFS01721 até 96PEXSG1*LFS01800 80, para substituição do tensor da corrente de
comando.

28) Campanha de Chamamento dos produtos Profenid solução injetável (intramuscular) 50 MG/ML
SOL INJ IM CX 6 AMP VD AMB X 2 ML (“PROFENID injetável  100MG 6 AMP 2 ML”),
lote ARA02307, com data de fabricação de 13 de maio de 2020 e data de vencimento de abril de
2022.O medicamento Profenid® injetável (cetoprofeno) é  ministrado preferencialmente para dor
pós-operatória e episódios de cólica renal. Assim, a não administração do Profenid® neste contexto
médico pode causar agravamento da intensidade da dor, síndrome inflamatória e desconforto do
paciente.No entanto, tomando Lasix® em vez de Profenid®, há um eventual risco de hipotensão,
hipovolemia ou desidratação e alteração hidroeletrolítica como a hipocalemia momentânea, sem
maiores agravantes ao paciente.

29) Campanha de Chamamento dos ônibus da Mercedes-Benz do Brasil Ltda., da Família O 500
(modelos  M,  MA,  MDA, R,  RS,  RSD,  RSDD,  U,  UA e  UDA),  ,  chassis  não  sequenciais,  de
9BM382155LB58562  a  9BM382189MB196234,  fabricados  entre  outubro  de  2019  e  agosto  de
2020.

30) Campanha de Chamamento dos veículos Ranger 1000, ano/modelo 2020 e 2021, fabricados
entre  17  de  Outubro  de  2019  a  09  de  outubro  de  2020, em razão que  alguns  veículos  podem
apresentar defeitos na linha de combustível em caso de quebra ou falha da correia de transmissão e,
consequentemente, causar vazamento de combustível e incêndio, podendo provar ferimentos e/ou
danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

31)  Campanha  de  Chamamento  dos  veículos marca  Hyundai, modelo i30, fabricados
entre 25/04/2007 à 14/12/2010, ano 2007 à 2011, chassis não sequenciais 7U000322 à BU319420;
modelo Elantra fabricados entre 10/03/2006 à 19/04/2007, ano 2006 à 2007, chassis não sequenciais
 6U000372, 7U207764 e 7U208055; e modelo Santa Fé fabricados entre 27/10/2005 à 05/09/2009,
ano 2006 à 2010, chassis não sequenciais  6U000357 à AU538477. 

32) Campanha de  Chamamento  dos  caminhões  da Mercedes-Benz do Brasil  Ltda., modelos  da
Família  Axor  6x2  e  Actros  6x2  e  6x4, subsequente,  chassis  não  sequenciais,  de
9BM958441GB036453  a  9BM958441LB192540, 9BM934241FS00106  a
9BM934251LS057284, fabricados entre janeiro de 2015 e outubro de 2020. 

33) Campanha de Chamamento da empresa TRIUMPH – FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS
DE MANAUS LTDA. acerca das motocicletas da marca Triumph - modelos modelo YK1 – Rocket
III R, com chassis de 97NG11JX3LMAA1840  a 97NG11JX2LM984849 , fabricadas entre  01 de
fevereiro de 2020 a 27 de novembro de 2020.

34) Campanha de Chamamento da PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.,
modelos C3 Picasso,  Com Chassis;  AB539630 até FB513179,  C3 com chassis;  CB566549 até
FB513354   e  Aircross  com Chassis;  BB510370  até  FB513229,  fabricados  em 27/04/2010  até
18/07/2014, em que verificou-se a possibilidade de ocorrer o rompimento do insuflador do airbag,
(Takata) em caso de colisão suficiente para o acionamento do mesmo, o que poderia provocar a
projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo. 

35) Campanha de Chamamento dos veículos da Mercedes-Benz do Brasil Ltda., modelos Mercedes-
AMG C 43 e C 63 S; Mercedes-AMG GLC 43 e GLC 63 S; GLC 220 d e GLC 300, subsequente,
chassis  não  sequenciais,  de  W1KWF6EW5LG003616  a  W1KWF8HW2LG013897,
W1N0J8KW9LF786601  e  W1N0J6EW5LF807606,  W1N0J8EW4LF780166  e
W1N0J8EW7LF808722, fabricados entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. 



36)  Campanha de Chamamento dos veículos da Mercedes-Benz do Brasil  Ltda., modelo A 200
Sedan,  chassis  não  sequenciais,  de  WDD3G8HW4KW013887  a  WDD3G8HW6KW030609,
fabricados entre março de 2019 a fevereiro de 2020. 

37) Campanha de Chamamento da Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., dos
veículos  Volvo  –  modelos  S60  e  S80  ano  2001  à  2003,  chassis  subsequentes,  de
YV1RS58K912000710 à YV1RS58K932250909, YV1TS94K511147860 à YV1TS91J531307378,
fabricados entre 08/09/2000 a 10/10/2002, e 20/05/2000 a 15/11/2002.

38) Campanha de Chamamento da Kawasaki Motores do Brasil Ltda., das motocicletas Kawasaki,
modelo Ninja H2 SX SE, ano/modelo: 2019 fabricadas em março de 2018 e ano/modelo 2020
fabricadas  em  fevereiro  de  2019,  com  chassis  subsequentes:  JKBZXVB1*KA007001  até
JKBZXVB1*KA007007; e JKBZXVD1*LA003001 até JKBZXVD1*LA003005. 


