
1) Mas, afinal, o que é um recall? 
De acordo com o Ministério da Justiça, recall 
é a forma pela qual um fornecedor vem a 
público informar que seu produto ou serviço 
apresenta algum risco aos consumidores. Ao 
mesmo tempo, esse fornecedor esclarece 
fatos relacionados aos riscos, recolhe os 
produtos (no caso do mercado automotivo, as 
montadoras pedem que os proprietários de 
veículos os levem para as concessionárias) 
e apresenta soluções. É obrigação desse 
fornecedor comunicar o fato imediatamente às 
autoridades e aos consumidores. 
Se não for possível fazer a reparação do 
defeito, o fabricante deve retirar o produto do 
mercado e comprá-lo de volta de quem pagou 
por ele. E, caso o defeito apontado no recall já 
tenha provocado um acidente, o consumidor 
pode pedir na Justiça a reparação por danos 
morais e patrimoniais.
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2) Por que há tanto recall  
de carro na mídia?
Porque veículos com defeito podem representar um 
grande risco para a vida humana. (Além do fato de 
que um recall envolvendo milhares de airbags que 
podem matar pessoas chama muito mais atenção que 
o de um adaptador de tomada, por exemplo.)
Entre os itens que aparecem mais frequentemente 
em recalls de veículos estão, além do já citado airbag, 
freios, linhas de combustível, motor, direção e cinto 
de segurança.

5) Preciso mesmo fazer o recall? 
Sim, é fundamental, já que você pode estar 
dirigindo um carro sujeito a falhas de itens 
de segurança, que existem só para proteger 
a sua vida. Para fazer o recall, agende com a 
concessionária de sua preferência. Você não 
tem de pagar nada. Caso se sinta lesado pela 
demora no atendimento ou eventualmente 
pelo tempo oferecido para a realização do 
reparo, o consumidor pode procurar os órgãos 
competentes, como o Procon ou até a Justiça. E, 
se estiver comprando um carro usado, confirme 
antes se o veículo está envolvido em recall e se o 
atual proprietário já fez o serviço. 
Demorou para ir atrás dos seus direitos? Não 
tem problema. Não há prazo para se realizar o 
recall enquanto houver o risco que o motivou. 
Mas não perca tempo. É a sua segurança que 
está em questão.

4) Como saber se meu veículo  
está envolvido em um recall?
Vai ter muita notícia sobre isso. A lei exige 
a publicação do recall em veículos de grande 
circulação, como televisão, rádio e jornal. 
Todos os custos da divulgação ficam por 
conta da montadora. Ah, mas você não é de 
ler jornal nem ver TV? Também é possível 
conferir se seu carro está num recall no 
site do fabricante ou no portal do Ministério 
da Justiça, que detém as informações dos 
recalls que foram publicados: http://portal.
mj.gov.br/recall/principal/index

3) Por que existem recalls? 
Para a proteção do consumidor. Todo produto 
industrializado (como é o caso de um veículo automotor) 
pode ter a necessidade de determinada substituição 
de componente ou alteração com o objetivo de eliminar 
o risco de lesão ao usuário, de ferimentos fatais ou 
simplesmente de haver informações em desacordo com 
as necessidades do mercado ou legislação vigente. Ah, 
e recall não é feito só em carro. Todo tipo de produto 
– de motos náuticas a alimentos, passando até por 
adaptadores de tomada – pode ter recall. 
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V ira e mexe, tem manchete de jornal ou chamada na internet falando de mais um recall associado a algum modelo 
de veículo. Em maio, a Volkswagen anunciou recall por causa dos cintos de segurança do Polo e a Audi revelou 
que extremidades afiadas dos frisos de alto-falantes – em alguns de seus modelos – poderiam machucar 

passageiros. Também houve recall recente de moto: a Honda divulgou em abril um recall de 160 mil unidades da CG 
160 por problema na suspensão dianteira.
Mas você sabe direitinho como é o processo de recall e por que ele existe? É para acabar com as dúvidas principais sobre 
esse “chamamento” das montadoras que explicamos aqui o bê-á-bá do recall. 
Mas vale frisar: um recall também é uma demonstração de zelo da montadora por seus produtos e clientes. Uma máquina 
sofisticada e cheia de sistemas complexos como os automóveis modernos é mesmo passível de ter alguma falha. Quem a 
descobre e busca prontamente consertá-la é uma empresa ciente de suas responsabilidades e que valoriza a segurança. 
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