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EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  ____ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA/MG.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em litisconsórcio ativo com o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, respectivamente pelo procurador

da  República  e  Promotor  de  Justiça  infra-assinados,  nos

termos do art. 37, caput e inciso XXI e §§ 4º e 5º c/c arts.

129,  inciso  III,  207  e  art.  218  todos  da  Constituição

Federal; art. 17 da Lei federal nº 8.429/92; art. 5º da Lei

federal nº 4.717/65; e, art. 3º da Lei federal nº 7.347/87;

art. 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93; e à

vista  do  apurado  no  inquérito  civil  em  anexo,  propor  a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

Em face da

1) GENERAL  MOTORS  DO  BRASIL  LTDA.  (“GMB”),  sociedade

comercial  brasileira,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

59.275.792/0001-50, com sede na Av. Goiás, nº 1805, cidade de

São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09521-300;
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2) UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, a ser

citada na pessoa de seu procurador-seccional, com endereço na

Av. João Pessoa, nº 778, Bairro Martins, Uberlândia/MG;

3) DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  –  DENATRAN, autarquia

federal  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº.  05.465.986/0001-99,

vinculada  ao  Ministério  da  Infraestrutura,  com  sede  na

Esplanada  dos  Ministérios,  Bloco  "R",  CEP:  70.044-902  –

Brasília, Distrito Federal, Telefone: (61) 2029-7000,  pelas

razões de fato e de direito que passa a elencar:

1. INTROITO

1 - A ação civil pública é instrumento processual hábil para

a tutela dos consumidores contra danos atuais ou iminentes.

2  -  A  presente  ação  tem  por  finalidade  obter  provimento

jurisdicional que obrigue a General Mortos do Brasil (GMB) a

realizar  recall dos  automóveis  Onix,  lançado  mercado

brasileiro a partir do ano de 2012, sendo que esse modelo, em

2017, recebeu nota zero no teste de segurança no que diz

respeito à proteção aos ocupantes nos impactos laterais.

3 - Requer, outrossim, comando judicial que obrigue o CONTRAN

e o DENATRAN a exigirem a realização desse tipo de teste no

Brasil.
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2. DO RESUMO FÁTICO

4  -  O  Inquérito  Civil  nº  1.22.003.000260/2017-99  foi

instaurado para apurar a falta de condições de segurança do

automóvel  Chevrolet  Onix,  porquanto,  em  maio  de  2017,  o

Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e

Caribe  (Latin  NCAP),  ao  realizar  testes  nesse  veículo,

atribuiu-lhe  nota  zero  (em  escala  que  vai  até  cinco)  no

quesito  proteção  oferecida  aos  ocupantes  nos  impactos

laterais1.

5 - A deficiência desse modelo é tão gritante que, quando da

realização do teste, sua porta traseira abriu-se, situação

que comprova alto risco para seus ocupantes, especialmente

crianças.

6 - Convém acrescentar o fato de o modelo não ter cumprido

com a regulação de proteção contra impacto lateral básica das

Nações Unidas (UN95).

7  -  Nota-se,  ainda,  que  modelo  equivalente,  da  mesma

montadora,  na  Europa  e  Estados  Unidos,  possui  resultados

muito  melhores  de  segurança  do  que  o  disponibilizado  no

Brasil.

1https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2017/05/chevrolet-onix-decepciona-e-recebe-pior-
nota-de-seguranca-no-latin-ncap.html
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8 - Em conclusão aos testes, constatou-se que o modelo não

seria aprovado pela regulação da ONU, nem pela Norma Federal

de Segurança Veicular dos EE.UU. (FMVSS214), aplicados na

Europa e nos EUA, isto é, não poderia ser vendido nesses

países.

9  -  Diante  disso,  oficiou-se  a  GM  do  Brasil  para  que

prestasse  informações  a  respeito,  bem  assim  à  Associação

Nacional de Consumidores – Proteste, parceira da Latin NCAP

no Brasil, para que encaminhasse o resultado detalhado do

teste no Chevrolet Onix. 

10 - Por fim, a Secretaria Nacional do Consumidor também foi

oficiada para que também se manifestasse.

11 - Em resposta, a General Motors do Brasil alegou que o

veículo atendia todas as especificações legais de segurança

veicular  exigidas  no  Brasil  pelo  Conselho  Nacional  de

Trânsito (CONTRAN) e pelo Departamento Nacional de Trânsito

(DENATRAN).

12  -  Asseverou,  ainda,  que  os  testes  realizados  não

significam que o veículo é inseguro. Contudo, com a nova

Norma  Brasileira  de  Ensaios  de  Impacto  Lateral  ABNT  NBR

16204-1, publicada em 2013 e com validade a partir de 2018, a

GMB  informou  que  atenderá  com  muita  antecedência  os

requisitos previstos nessa norma.
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13 - A Latin CAP, por sua vez, em resposta à indagação do

Ministério Público, ponderou que seus critérios têm os mesmos

níveis de lesões em passageiros que os critérios utilizados

pelas normas da ONU.

14 - Segundo a Latin CAP, tal norma prevê que o desempenho do

tórax deve ser menor de 42 mm, sendo que no teste foi de

45,32 mm; em outro teste torácico, o desempenho deve ser

menor que 1.0 mm/seg, enquanto que no Onix foi de 1.1 mm/seg.

15 - Acrescentou ademais, que em hipótese alguma a porta

poderia abrir-se durante o teste, o que aconteceu com a porta

traseira.

16 - No Sistema brasileiro não existe o teste de impacto

lateral, que faz como que os parâmetros analisados no país

não  sejam  semelhantes  aos  analisados  e  prezados  pela

comunidade internacional.

17 - A Secretaria Nacional do Consumidor também se manifestou

em relação ao caso, ressaltando a competência do DENATRAN em

autorizar  a  comercialização  de  veículos  em  território

brasileiro e que a Latin NCAP é instituição privada, com

critérios próprios de avaliação de segurança dos veículos.

18 - Logo no início de 2018, foi noticiado que o automóvel

Chevrolet Onix havia ganhado três estrelas em nova avaliação

do Latin NCAP2.
2https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2018/02/05/chevrolet-onix-mais-seguro-esta-nas-lojas-
como-diferenciar-do-nota-zero.htm
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19 - Entretanto, a Proteste informou, já nesse ano, que criou

uma campanha para mobilização dos consumidores com o mote

“não deixe sua segurança de lado”, objetivando primeiramente

a conscientização dos envolvidos e mobilização pela retirada

do veículo do mercado3.

20 - Com relação ao novo teste da Latin NCAP, no qual o Onix

recebeu três estrelas, a GMB afirmou que seus veículos já

atendiam todas as especificações legais de segurança veicular

exigidas no Brasil, mas que naquela oportunidade já pensavam

em  continuar  implementando  melhorias  e  anteciparam-se  às

novas exigências regulatórias.

21 - Com se vê, honrado Julgador, desde 2012 a GM do Brasil

colocou  no  mercado  brasileiro  um  veículo  impróprio  e

inadequado para uso, que contribuiu e ainda contribui para

que  inúmeros  acidentes  com  consequências  irreversíveis

ocorram.

3. DAS PRELIMINARES

3.1. DA LEGITIMIDADE ATIVA

22 - A Lei 8.078/90, ao tratar das ações coletivas, previu a

ação  coletiva para a tutela dos direitos individuais

homogêneos, ou seja, direitos subjetivos  divisíveis, que

podem ser postulados individualmente. Como deixa claro Nelson

3https://www.proteste.org.br/nossas-lutas/nao-deixe-sua-seguranca-de-lado
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Nery Junior, “os direitos individuais homogêneos são aqueles

cujos  titulares  são  perfeitamente  individualizáveis,

detentores de direitos divisíveis. O que une esses titulares

é a origem comum do pedido que pretendem fazer em juízo4.

23 - O art. 129, da Constituição Federal, prevê a competência

do Ministério Público para promover do inquérito civil e a

ação civil pública, a fim de proteger o patrimônio público e

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e

coletivos.

3.2. EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA NESTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– TERRITÓRIO NACIONAL - PRECEDENTES DO STJ

24 - No que se prende à abrangência da sentença prolatada em

ação  civil  pública  relativa  a  direitos  individuais

homogêneos, a Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de

Justiça  decidiu,  em  sede  de  recurso  repetitivo  (RE  n.

1.234.887- PR), que "os efeitos e a eficácia da sentença não

estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites

objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em

conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade

dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468,

472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel.

Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a

sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12/12/2011).

4 NELSON NERY JUNIOR, ASPECTOS DO PROCESSO CIVIL NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, VOL. I, P. 203, SÃO PAULO,
RT. 
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25 - Com efeito, quanto à eficácia subjetiva da coisa julgada

na ação  civil pública, incide o Código de Defesa do

Consumidor por previsão expressa do art. 21 da própria Lei da

Ação Civil Pública.

26 - Desse modo, os efeitos da sentença a ser proferida nos

presentes autos produzirão efeitos erga omnes, abrangendo a

todas as pessoas enquadráveis na situação do substituído,

independentemente  da  competência  do  órgão  prolator  da

decisão.  Não  fosse  assim,  haveria  graves  limitações  à

extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que

não se pode admitir.

4. DO DIREITO

27  -  O  direito,  de  uma  forma  geral,  visa  à  pacificação

social,  protegendo  bens  jurídicos  importantes  para  a

sociedade, eleitos conforme critérios políticos de definição.

28 - A presente ação busca a tutela de interesse primário de

consumidores, visto que os proprietários dos veículos Onix,

da  Chevrolet,  encontram-se  desprotegidos  de  eventuais

impactos laterais que venham sofrer, uma vez que a GM do

Brasil disponibilizou, para o mercado brasileiro, um veículo

inadequando, que não oferece segurança a seus ocupantes.
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29 - Ora, o veículo que há anos é o mais vendido no país,

sendo que só em 2018 atingiu a marca de 210.458 veículos

emplacados, conforme dados da Revista Auto Esporte5, mas, por

outro  lado,  é  também  o  que  menos  oferece  segurança  na

hipótese de impacto lateral.

30 - Milhares de pessoas, então, encontram-se desprotegidas,

sem ao menos saber dessa negativa característica dos carros

que estão em suas mãos.

31 - Ultrajante desrespeito à sociedade e aos consumidores,

de acordo com art. 10, do Código de Defesa do Consumidor:

Art.  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

ou segurança.

32  -  Embora  a  montadora  alegue  que  seus  veículos  nunca

estiveram em desconformidade com os padrões de seguranças

impostos  pelos  órgãos  controladores,  após  a  indagação  do

Ministério Público a respeito da nota zero que obtiveram com

o veículo Onix por meio de teste da Latin NCAP, alteraram a

estrutura das laterais desse modelo, obtendo nota três.

33  -  Evidente  que  era  sabido  a  periculosidade  que  esses

automóveis proporcionam aos seus proprietários com relação a

5https://g1.globo.com/carros/noticia/2019/01/03/chevrolet-onix-e-o-carro-zero-mais-vendido-pelo-4o-ano-
seguido.ghtml
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segurança,  razão  pela  qual  alteraram  suas  características

para que fosse, minimamente, resistente a impactos laterais.

34 - Contudo, os automóveis vendidos antes da alteração da

montadora continuam circulando nas ruas, com risco iminente

para seus ocupantes, porquanto tais veículos não contam com

dispositivos de absorção de energia em sua estrutura para

impacto lateral.

35 - Destarte, é de suma importância a realização do recall

para sanar ou mitigar com urgência as impropriedades desse

produto.

36 - O direito à informação e o direito à segurança estão

entre os direitos básicos dos consumidores, previstos na Lei

nº 8.078/90. Assim, o recall diz respeito ao chamamento pelo

qual  o  fornecedor  informa  ao  público  e,  eventualmente,

convoca os interessados para sanar defeitos encontrados em

seus produtos ou serviços.

37 - O objetivo maior é proteger e preservar a vida, a saúde,

a integridade e a segurança do consumidor, bem como evitar e

minimizar prejuízos físicos e morais.

38 - Caso haja prejuízo físico ou moral em virtude do defeito

apresentado, a responsabilidade é unicamente do fornecedor.

Por isso, recomenda-se a prevenção para a reparação de tais

defeitos, antes que ocorra danos futuros muito mais graves,

que impliquem a segurança e saúde do consumidor.
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39  -  Como  aponta  a  Latin  NCAP,  no  Brasil,  as  próprias

montadoras  realizam  os  testes,  ou  seja,  estes  são  feitos

internamente, de acordo com o previsto na lei federal.

40 - Já o modelo da ONU, aplicado em diversos países da

Europa e nos EUA, implica que os testes sejam feitos em um

laboratório controlado independentemente da montadora, a seu

custo. Se nessa verificação periódica há diferenças com o

teste  original,  imediatamente  deve  o  Estado  retirar  o

certificado de cumprimento de norma e automaticamente, não

mais  podendo  realizar  a  venda  de  unidades  até  que  se

solucione o problema.

41 - Como visto, a legislação brasileira não se apresenta de

forma rígida e não se faz de forma eficaz e razoável. As

normas  não  impõem  todos  os  testes  necessários,  nem  mesmo

seguem padrões internacionais, tais como os sugeridos pela

ONU.  Também  não  há  fiscalização  correta,  ou  sanções  aos

fornecedores que não observam as normas de forma correta.

42 - Uma montadora prestigiada como a Chevrolet (GMB) não

pode permanecer inerte, omissa frente ao problema tratado. Da

mesma maneira, devem os órgãos competentes para a fiscaliza-

ção e normatização da segurança em veículos, como o CONTRAN e

o DENATRAN, adequar a legislação brasileira, de forma a ofe-

recer mecanismos seguros para realização de testes em produ-
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tos que podem colocar em risco a vida e a integridade física

do consumidor.

4.1. A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIX – O (DES)VALOR DA

VIDA6

43 - A Latin NCAP (Programa de Avaliação de Carros Novos para

América  Latina  e  o  Caribe)  "oferece  aos  consumidores

informação independente e transparente sobre os níveis de

segurança  que  tem  os  diferentes  modelos  de  veículos  no

mercado".  A  instituição  “utiliza  métodos  de  ensaio

internacionalmente  reconhecidos  e  qualifica  entre  0  e  5

estrelas a proteção oferecida pelos veículos para ocupantes

adultos e ocupante criança.”

44 - Como dito alhures, em 2017, em um teste realizado com o

Chevrolet Onix a referida associação simplesmente reprovou o

carro mais vendido do Brasil, atribuindo a ele a nota zero no

quesito “proteção lateral”.

45 - Em resposta ao teste, a Chevrolet veio a público apenas

para informar que segue as normas de segurança exigidas no

Brasil, o que, na prática, não significa muita coisa, pois a

legislação  brasileira  sobre  esse  assunto  é  muito

condescendente.  Já  o  governo  brasileiro,  que  autoriza  a

venda, por sua vez, nada disse sobre o tema.

6https://www.liceuace.com.br/single-post/2017/06/15/O-desvalor-da-vida-e-as-a%C3%A7%C3%B5es-
coletivas
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46 - O fato é, Excelência, que há milhares e milhares de

brasileiros correndo risco de morte ou de lesões gravíssimas

por simplesmente andarem em um carro que não lhes oferece

segurança que, repita-se, é o mais vendido do Brasil.

47 - Resta, então, uma indagação: por que a Chevrolet não faz

recall dos veículos vendidos e/ou simplesmente aposenta o

modelo, considerado muito pobre em segurança dos ocupantes? A

resposta está no fato de estarmos tratando do veículo mais

vendido do Brasil. Desde o lançamento do Onix no final de

2012,  até  outubro  de  2018,  a  Chevrolet  vendeu  mais  de

1.000.000 (um milhão) de unidades7. Considerando que o modelo

básico tem preço médio de R$50.000,00, estamos falando de uma

geração  de  receita  aproximada  de  R$8.334.000,000,00  (sete

bilhões, seiscentos e sessenta e oito milhões e seiscentos

mil reais) por ano. Estamos falando de um único modelo, o

mais vendido do Brasil, e de um único ano.

48 - É sabido que em torno de 35% desse valor é devido à

incidência de tributos diversos no preço final do carro, o

que faz com que o Estado arrecade, apenas com o Onix, mais de

R$2.000.000.000,00 (dois bilhões) por ano. Sem mencionar as

receitas que esses carros geram para a Chevrolet (revisão,

peças,  etc.)  e  para  o  Estado  (IPVA,  multas  diversas  e

impostos incidentes sobre a gasolina).

49 - Resumindo: o Onix é uma máquina fabulosa de dinheiro

para a empresa e para o Estado!

7https://motor1.uol.com.br/news/268033/chevrolet-onix-1-milhao-producao/
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50 - O problema é que o Onix não reúne condições de circular,

não  reúne  condições  mínimas  de  segurança  para  ser

comercializado, segundo a Latin NCAP. Portanto, Por que o

Estado,  por  meio  CONTRAN  e  DENATRAN,  não  toma  qualquer

providência? Pelo mesmo motivo que a Chevrolet também não o

faz: a morte dá lucro. A conclusão parece macabra, mas é

puramente econômica. E não é o primeiro caso.

51 - Um dos casos mais famosos é o do Ford Pinto, vendido na

década de 70 nos Estados Unidos. O veículo apresentava enorme

risco de incendiar-se quando sofria colisão traseira, e a

Ford sabia disso. Se sabia por que os vendeu mesmo assim? E

depois que os vendeu por que não descontinuou o modelo? Por

que  não  fez  recall?  Porque  a  Ford  lucraria  mais  com  as

eventuais  mortes  do  que  com  o  conserto  do  automóvel  ou

simplesmente a descontinuação do modelo. Michael Sandel, em

seu livro “Justiça – o que é fazer a coisa certa”, faz uma

análise do “valor da vida” através da filosofia utilitarista,

porém aqui ficaremos focados no (des)valor de uma vida para

Chevrolet e para o Estado.

52  -  Ao  redor  do  mundo  a  Volkswagen  fraudou  o  nível  de

emissão de poluentes dos seus carros movidos a diesel, com o

fim de obter lucro. Porém, após descoberta a fraude, além de

outras perdas, somente nos EUA essa fraude lhe custou US$ 15

bilhões. O dano à imagem da empresa, fora do Brasil, foi

enorme. No Brasil o modelo Amarok possui o mesmo engenho

fraudulento  e  mesmo  assim  a  Volkswagen  não  foi

responsabilizada.
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53 - A mesma “lógica” foi utilizada pela GM (Chevrolet) nos

Estados Unidos quando se descobriu um problema na ignição dos

veículos.  Alguns modelos  simplesmente desligavam  sozinhos,

com  o  carro  em  movimento,  o  que  causou  a  morte  de

aproximadamente 121 pessoas nos EUA por causa desse defeito.

De novo a mesma história: a montadora supostamente sabia do

defeito, mas o custo do recall seria elevadíssimo, então ela

fez cálculos e assumiu o risco. Estima-se que por causa desse

defeito a GM perdeu mais ou menos US$ 550 milhões somente com

indenizações.

54 - O que isso tudo nos ensina, Excelência? Que para as

grandes empresas a vida tem um preço X, e que vale a pena

arriscar a vida alheia se o preço dessa vida lhe representar

um custo inferior a X. É uma questão de custo e benefício,

não importando a questão emocional relacionada à perda de uma

vida  em  situações  trágicas.  É  assim  que  o  mercado  se

comporta, e é para isso que – em tese – temos o Estado, que

deveria proteger seus cidadãos em casos assim.

55  -  No  Brasil  tem-se  uma  dolosa  e  até  mesmo  criminosa

omissão da Chevrolet e do Estado. Aliás o Estado, nos últimos

anos, em uma política ilógica e amoral, estimulou o cidadão a

comprar  veículos  (zero  km,  principalmente,  por  causa  da

arrecadação) e depois o “pune” por ter comprado (com multas

diversas),  fazendo-o  deixar  o  carro  em  casa  para  usar  o

transporte coletivo. Mas a questão aqui colocada tem direta

relação com o que deve ser feito para proteger os direitos

coletivos.
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56 - Quantas pessoas vão ajuizar ou já ajuizaram ações de

indenização em face da Chevrolet, considerando apenas aqueles

que possuem um Onix? Quantas dessas pessoas – vítimas do

carro seguro como “casca de ovo”, vão demandar? E das que

demandarem, quantas vão ganhar (suas vidas estão em risco!) e

quantas vão perder (indústria do mero aborrecimento!)? Diante

dessas  indagações,  pergunta-se:  o  custo  das  eventuais

indenizações vai superar a marca de R$ 8 bilhões faturados

anualmente com a venda do Onix? É óbvio que não!!

57 - A Chevrolet, sem que o Estado não tenha feito a esse

respeito, continua vendendo o malfadado veículo, só que a

partir  de  fevereiro  de  2018,  por  mera  “liberalidade  e

benevolência”,  fez  “ajustes”  em  seu  sistema  de  proteção

lateral,  justamente  o  ponto  apontado  como  deficitário  e

detentor  da  nota  zero  na  avaliação  da  LATIN  NCAP.  Mas  e

quanto aos veículos produzidos de 2012 a 2017? E quanto aos

riscos que os proprietários desses veículos estão correndo?

58 - A verdade é que a Chevrolet não fez e nada fará a

respeito  dos  veículos  Onix  fabricados  e  vendidos  desde

2012 !!! E a Chevrolet continua vendendo o modelo, agora com

uma “maquiagem”, na certeza que nada vai acontecer e com o

tempo todos esquecerão que esse carro é uma “casa de ovo”.

59  -  E  quantas  pessoas  morreram  ou  morrerão  em  colisões

dentro desse carro? A Chevrolet não liga nem um pouco, porque

o  eventual  valor  que  ela  tiver  que  pagar  a  título  de
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indenizações jamais passará, no total, o lucro anual obtido

com venda do modelo em questão.

60 - Oportuno destacar que a Chevrolet não vende esse carro

na Europa, nem nos Estados Unidos, porque ele não passaria

nos  rigorosos  testes  de  segurança  lá  exigidos,  e  aqui

negligenciados.

61  -  Denota-se  que  a  General  Motors  parece  duvidar  da

inteligência do consumidor brasileiro quando afirma que o

Onix é baseado numa plataforma global, pois, de acordo com os

resultados do teste foi verificado que o carro não seria

aprovado pela regulação da ONU (UN95), nem pela Norma Federal

de Segurança Veicular dos EE.UU. (FMVSS214), aplicados na

Europa e nos Estados Unidos, respectivamente.

62 - Ora, Excelência, o Brasil não deve ser tratado como um

depósito para carros fora dos padrões exigidos, no entanto,

infelizmente, não parece ser essa a opinião da GM.

4.2. DO DANO MORAL COLETIVO

63 - Observadas a transgressão a normas consumeristas que vi-

sam proteger a integridade física do consumidor, resta clara

a responsabilização da GMB por danos causados à sociedade

como um todo, refletidos na situação desproporcional em que é

posto o proprietário do automóvel Onix. 
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64  -  Ora,  os  fatos  objeto  desta  ação  revestem-se  de

gravidade, dada a ululante violação à ordem jurídica setorial

e de proteção do consumidor. Tal violação corresponde a dano

que merece reparação moral.

65 - Como já exaustivamente demonstrado, a GMB sem preocupar

com a integridade física de seus consumidores, colocou no

mercado brasileiro um veículo que oferece segurança zero aos

seus ocupantes, na hipótese de impacto lateral, o que denota

que  faltou  com  os  dever  de  cuidado  com  o  consumidor,

sobressaindo  sua  obrigação  de  indenizar  o  dano  moral

coletivo.

66 - A doutrina também respalda a tese aqui defendida. Serve

como  exemplo  o  entendimento  do  estudioso  Carlos  Alberto

Bittar Filho:

“ ...chega-se a conclusão de que o dano moral coletivo é a

injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade,  ou

seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de

valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo,

está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo

de  uma  certa  comunidade  (maior  ou  menor),  idealmente

considerado,  foi  agredido  de  maneira  absolutamente

injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer,

em última instância , que se feriu a própria cultura, em seu

aspecto imaterial.” (ver in “Do dano moral coletivo no atual

contexto  jurídico  brasileiro”,  Revista  de  Direito  do

Consumidor, vol. 12- Ed. RT, negritamos)
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67 - Vale destacar, ainda, o ensinamento do Procurador da

República André de Carvalho Ramos, que, em análise ao dano

moral coletivo, disserta:

“Assim,  é  preciso  sempre  enfatizar  o  imenso  dano  moral

coletivo  causado  pelas  agressões  aos  interesses

transindividuais. Afeta-se a boa-imagem da proteção legal a

estes direitos e afeta-se a tranquilidade do cidadão, que se

vê em verdadeira selva, onde a lei do mais forte impera.” (“A

ação  civil  pública  e  o  dano  moral  coletivo”,  Revista  de

Direito do Consumidor, vol. 25- Ed. RT, p. 83)

68 - Continua o citado autor, dizendo:

“Tal intranquilidade e sentimento de desapreço gerado pelos

danos coletivos, justamente por serem indivisíveis, acarretam

lesão moral que também deve ser reparada coletivamente. Ou

será  que  alguém  duvida  que  o  cidadão  brasileiro,  a  cada

notícia de lesão a seus direitos não se vê desprestigiado e

ofendido  no  seu  sentimento  de  pertencer  a  uma  comunidade

séria, onde as leis são cumpridas?  A expressão popular ‘o

Brasil  é  assim  mesmo’  deveria  sensibilizar  todos  os

operadores do Direito sobre a urgência na reparação do dano

moral  coletivo.”  (“A  ação  civil  pública  e  o  dano  moral

coletivo”, Revista de Direito do Consumidor, vol. 25- Ed. RT,

p. 83, negritamos)

5. DA TUTELA DE URGÊNCIA

69 - Com fundamento no art. 300 e seguintes do novo Código de

Processo Civil, bem assim no permissivo legal expresso no

art. 12 da Lei nº 7.347/85, o MINISTÉRIO PÚBLICO vem a Vossa
19/24

Av. São Paulo nº 35– B. Tibery– CEP: 38.405-027 – UBERLÂNDIA/MG
Fone: (34) 3218-6900

O:\UDI\Gabinete1\BACKUP PASTA COMPARTILHADA Dr. Cleber\ACP CHEVROLET ONIX\ACP - ONIX 2019 versão final.docx

Num. 315822967 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: CLEBER EUSTAQUIO NEVES - 27/08/2020 18:38:53
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082718385365000000311292622
Número do documento: 20082718385365000000311292622



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                  MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA                                      PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CIDADÃO

Excelência requerer o deferimento da tutela de urgência, uma

vez que se encontram presentes os requisitos autorizadores.

70 - De acordo com o art. 300,  caput do CPC, a tutela de

urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

risco ao resultado útil do processo.

71  -  O  perigo  de  dano  se  deduz  do  fato  evidenciado

previamente, em que os veículos Onix desde o seu lançamento

no  mercado  brasileiro  até  hoje  não  apresentam  nenhuma

proteção contra impactos laterais, colocando em risco de vida

seus ocupantes.

72 - Além disso, trata-se do veículo mais vendido no Brasil

por  anos  consecutivos,  com  uma  frota  de  mais  de  800  mil

carros circulando nas ruas do país desde o lançamento, no fim

de 2012.

73  -  A  demora  no  proferimento  de  um  decisum  definitivo

coloca  em  risco  a  integridade  física  de  milhares  de

motoristas, os quais, sem saber, adquiriram um carro que não

oferece um mínimo de segurança para colisões laterais.

74 - Desse modo, qualquer acidente com colisão na lateral do

veículo poderá ter consequências fatais e irreversíveis.

75 - Por todo o exposto, estão presentes os requisitos legais

para o deferimento da tutela de urgência, que se constitui a

medida  mais  justa  para  exigir  do  Judiciário,  tão  pronto
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possível,  a  eficaz  intervenção  na  defesa  do  consumidor,

recepcionados pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990.

76  -  Deste  modo,  estando  presentes  os  requisitos  para  a

concessão da tutela antecipada, o Ministério Público requer

que, inaudita altera parte:

a) seja determinado à General Motors do Brasil, a

promover  o  recall de  todos  os  veículos  Onix,  modelos

produzidos  desde  o  ano  de  seu  lançamento,  fim  de  2012,

convocando-se  os  proprietários  pela  imprensa,  mediante

inserções em jornais, rádios e TV de alcance nacional, a fim

de levarem seus automóveis para a concessionária mais próxima

ao  seu  domicílio,  onde  serão  realizados  reparações

necessárias às laterais do veículo, de forma completamente

gratuita, a fim de que tenham as mesmas características que

atendam as normas de segurança do Programa de Avaliação de

Carros Novos para América Latina e Caribe (Latin NCAP);

b) seja determinado à União, por meio do CONTRAN e

DENATRAN,  a  alterar  a  legislação  brasileira  de  segurança

veicular,  de  modo  que  se  enquadre  nos  parâmetros

internacionais da ONU (UN95), dentro de 60 (sessenta) dias;

c) seja determinado ao DENATRAN que, no prazo de 90

dias,  apresente  Laudo  Técnico  que  aponte  que  os  veículos
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modelo Onix da General Motors do Brasil, desde o ano de seu

lançamento, foram fabricados em conformidade com os projetos

apresentados pela montadora e aprovados pelo órgão, bem assim

que apresente Nota Técnica de todos os projetos de veículos

fabricados a partir do ano de 2012, com fincas a constatar se

dispõem de características que atendam às normas de segurança

do Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina

e Caribe (Latin NCAP);

d) no caso de descumprimento de cada um dos itens

anteriores, seja aplicada multa diária de R$ 10.000,00 (dez

mil reais), a partir de seu deferimento.

6. DOS PEDIDOS

Ex positis, os autores requerem a Vossa Excelência:

a) A confirmação em sentença de mérito do pleito

liminar;

b) determinar a condenação da General Motors do

Brasil em obrigação de fazer no sentido de realizar  recall

dos  veículos  ONIX  produzidos  a  partir  de  2012, para  que

ofereçam as mesmas características de segurança preconizadas

pelo  Programa  de  Avaliação  de  Carros  Novos  para  América

Latina e Caribe (Latin NCAP);
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c) condenar a União Federal (CONTRAN) e o DENATRAN

em  obrigação  de  fazer  no  sentido  de  utilizar  os  mesmos

parâmetros da ONU (UN95) em todo território nacional, com

fincas  à  aprovação  de  projetos  para  fabricação  de  novos

modelos e definição de critérios para a realização de Recall,

em atenção às normas de segurança do Programa de Avaliação de

Carros Novos para América Latina e Caribe (Latin NCAP);

d)  a  condenação  da  General  Motors  do  Brasil  em

obrigação de indenizar o dano moral coletivo, em percentual

mínimo não inferior a 5% do faturamento bruto total obtido

com a venda de veículos ONIXs, desde o primeiro ano de seu

lançamento, no mercado brasileiro;

e) a  citação  das  Requeridas,  nos  endereços

constantes  nesta  inicial,  para,  por  meio  de  seus

representantes legais, contestarem a presente, sob pena de

revelia.

Protesta provar o alegado por todos os meios de

provas judicialmente permitidos, especialmente pela produção

de  prova  documental,  testemunhal,  pericial  e,  até  mesmo,

inspeção  judicial,  que  se  fizerem  necessárias  ao  pleno

conhecimento  dos  fatos,  inclusive  no  transcurso  do

contraditório que se vier a formar com a apresentação de

contestação.
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Outrossim,  com  base  no  art.  319,  VII,  do  Novo

Código de Processo Civil, o MPF não se opõe à realização de

audiência de conciliação.

Dá-se à causa o valor de R$60.000.000,00 (sessenta

milhões de reais).

Uberlândia/MG, 27 de agosto de 2020.

CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES

Procurador da República
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