
 
L E O N A R D O  A M A R A N T E 

                    A d v o g a d o s        

 
 

Rua 1º de Março, nº 23, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, tel.  (0**21) 2507.4195 
     www.leonardoamarante.com.br           e-mail: amarante@leonardoamarante.com.br 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ 

VARA EMPRESARIAL DO RIO DE JANEIRO 

 

    ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E TRABALHADOR, entidade associativa inscrita no CNPJ 

sob o n. 04.213.923/0001-82, sediada na Rua Floriano Peixoto, 448, sala 02, Neves, 

São Gonçalo, RJ, neste ato representada por sua Presidente Daniela Martins Carvalho 

de Souza, OAB/RJ 106.487, vem, por seus advogados adiante assinados, com 

fundamento nos artigos 6º., incisos III e IV, 7º., 81, III e 82 da Lei n. 8.078/90 e no 

artigo 170 da Constituição Federal e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, 

propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em face de VOLKSWAGEN 

DO BRASIL LTDA, sediada na Estrada Marginal Via Anchieta, Km 23.5 Ala 17, 
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em São Bernardo do Campo, São Paulo, inscrita no CNPJ /MF sob o 

n.59.104.422/0001-50.  

 

.1. 

- O maior escândalo da história da indústria automobilística - 

   

 A presente ação coletiva não trata de mera negligência com os 

direitos dos consumidores. Ao contrário, está-se diante do maior escândalo da 

indústria automobilística de todos os tempos, resultante de uma estratégia empresarial 

fraudulenta e desleal, que teve por objetivo iludir consumidores e órgãos reguladores. 

 

 No intuito de maximizar seus lucros com a venda de veículos 

em todo o mundo, a Volkswagen, consciente e intencionalmente, decidiu enganar o 

público consumidor, colocando no mercado automóveis equipados com dispositivos 

que disfarçavam o real nível de emissão de poluentes na atmosfera. 

 

 Conforme amplamente noticiado pela imprensa, a ré, que é 

líder de vendas de veículos automotores em todo o mundo, decidiu instalar em vários 

modelos de sua fabricação um dispositivo que falseava o resultado dos testes de 

emissão de poluentes, para apresentá-los ao mercado como veículos ecologicamente 

sustentáveis, que cumpriam os padrões de exigência requeridos pelos órgãos 

ambientais sem perda de eficiência e de desempenho. 
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 A notícia veio à tona, em primeiro lugar, nos Estados Unidos 

da América, onde Envirolmental Protecion Agency ( EPA - agência de proteção ambiental 

americana) expediu uma Nota de Violação explicando que a ré havia instalado em 

seus veículos um sofisticado software que detectava quando o veículo estava sendo 

submetido a um teste de emissão de poluentes, armando os controles de emissão 

somente durante estes testes. Mas em todas as outras ocasiões, quando o veículo 

estivesse trafegando normalmente, os controles eram desativados, e os poluentes 

livremente despejados no meio ambiente. 

  

 A EPA descobriu que este software instalado na central 

eletrônica dos carros da Volkswagen altera as emissões de poluentes nesses veículos 

apenas quando são submetidos a vistorias. O dispositivo rastreia a posição do volante, 

a velocidade do veículo, quanto tempo está ligado e a pressão barométrica, baixando 

os poluentes emitidos. Em condição normal de rodagem, os controles do escape são 

desligados e os carros poluem mais do que o permitido. 

 

 Nos cálculos da EPA, esses veículos emitem de 10 até 40 vezes 

mais poluentes do que os níveis detectados nos testes de emissão convencionais. É 

uma diferença absurdamente alta. Só nos Estados Unidos, pouco mais de 482 mil 

unidades são suscetíveis a essa trapaça. Considerando também as unidades a diesel 

comercializadas em outros países — todas com motor TDI EA 189 —, esse número 

aumenta para 11 milhões. 
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 O desrespeito às leis ambientais de cada país — por si só um 

problema já bastante grave — não é a única complicação para a Volkswagen. As 

alterações nos resultados dos testes podem indicar ainda que os veículos têm médias 

de consumo de combustível maiores do que as informadas pela fabricante. 

 

  Em 18 de setembro de 2015, o governo dos Estados Unidos 

acusou a Volkswagen de burlar os dados de emissões de gases poluentes a fim de 

atender à regulamentação do país, e abriu um processo criminal. Segundo a EPA, 482 

mil veículos com motores a diesel violaram os padrões federais, entre eles Jetta, Beetle 

(chamado de Fusca no Brasil), Golf, Passat e o Audi A3 - da marca que pertence ao 

grupo Volkswagen. Os veículos foram fabricados entre 2009 e 2015. 

 

 No dia 20 de setembro de 2015, o presidente-executivo da 

Volkswagen, Martin Winterkorn, divulgou nota se desculpando pela má prática. 

"Pessoalmente e profundamente lamento muito que tenhamos quebrado a 

confiança de nossos clientes e do público. A Volkswagen não tolera nenhuma 

violação, nem de leis, nem de normas", declarou. 

 

 Em 22 de setembro de 2015, a empresa admitiu que um 

dispositivo que altera resultados sobre emissões de poluentes não foi usado apenas 

nos EUA, mas em 11 milhões de veículos a diesel em todo o mundo, em 

modelos de várias marcas pertencentes ao grupo. 
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 Desde que o escândalo foi divulgado, os Estados Unidos e 

vários países da Europa deram início a investigações e, pelo que se sabe até agora, a 

fraude ocorreu com os veículos a diesel da ré equipados com o motor modelo EA189. 

Além disso, 25 (vinte e cinco) ações coletivas (class actions) foram propostas nos 

Estados Unidos da América, e outras foram propostas em vários países da Europa. 

 

 No Brasil, entretanto, o fato vem sendo minimizado pela 

empresa, e até hoje a empresa não prestou informações seguras ao público 

consumidor sobre a existência de veículos a diesel com semelhantes características 

aos do escândalo estrangeiro. 

 

.2. 

- Nenhuma informação no Brasil - 

 

 Apesar de admitir que a falha atinge outros mercados, a 

Volkswagen não especificou em que outros países estão esses carros nem quais são 

os modelos e marcas. Disse apenas que os carros usam o motor da família EA 189. 

 

 No Brasil, a lei não permite veículos leves com motores a 

diesel. Apenas picapes e SUVs podem rodar com esse combustível, além de 

caminhões e ônibus. O único carro comercializado pela Volkswagen no país 

com motor a diesel é a picape Amarok, com 84.000 unidades vendidas em todo 

o território nacional. 
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 Procurada pela imprensa, a Volkswagen do Brasil não 

respondeu se o modelo está envolvido, apenas divulgou a nota emitida pela 

matriz, conforme noticiou a revista Quatro Rodas em 25/09/2015: 

 

“Na verdade, apenas um modelo da marca alemã comercializado no 

Brasil é equipado com motor a diesel: a picape Amarok. Durante a 

semana, consultada pela reportagem da QUATRO RODAS, a 

assessoria de imprensa da marca apenas reforçou o conteúdo do comunicado 

internacional, sem especificar se o modelo vendido aqui é 

equipado ou não com o bloco EA 189 common rail.” 

 

 No dia 29 de setembro último, a agência de notícias 

internacional Reuters divulgou notícia de que a investigação interna da Volkswagen 

sobre os veículos envolvidos na fraude estenderia a pesquisa aos veículos a diesel 

comercializados no Brasil. 

 

 De acordo a notícia, Antonio Megale, um dos representantes 

da empresa teria dito: “acredita-se que a picape Amarok não esteja equipada 

com o dispositivo que falseia as emissões, mas a companhia iria investigar isso 

para ter certeza.” 
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 O site G1 da Globo.com, de 30 de setembro de 2015, também 

faz referência a matéria divulgada no programa Autor Esporte: 

 

“No Brasil, a Volkswagen comercializa a picape Amarok, que é 

produzida na Argentina com motor importado da Alemanha. 

O veículo acumula vendas no país de cerca de 84 mil unidades desde 2010, 

segundo dados da Fenabrave. 

Megale afirmou que no Brasil a investigação global da 

Volkswagen ainda não começou, uma vez que o país proíbe a 

venda de carros a diesel e não é um dos focos para a apuração da fraude 

que ameaça o grupo alemão com multas de bilhões de dólares.” 

 

 Portanto, enquanto no plano internacional o Grupo 

Volkswagen vem esclarecendo o público consumidor sobre quais os motores e 

modelos afetados, no Brasil tudo continua no mais absoluto silêncio e omissão, 

sendo o fato minimizado em razão da proibição da utilização de diesel em 

veículos de passeio. 

 

 Na Grã-Bretanha, Espanha, França e em vários outros 

países da Europa, o grupo Volkswagen já divulgou a quantidade de carros 

envolvidos no escândalo, as características dos respectivos motores, e 

organizou um serviço de call center para que o público consumidor possa 

averiguar se seu veículo está envolvido e quais as providências a empresa irá tomar. 
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 Na Austrália, a Volkswagen suspendeu a venda de vários 

modelos equipados com os motores da família EA189 até que possa passar aos 

consumidores uma informação segura sobre se os modelos vendidos naquele país 

estão ou não envolvidos. 

 

 A Suíça baniu a venda de veículos da marca Volkswagen em 

todo o seu território. 

 

 Em Taiwan, a agência de proteção ambiental pediu ao grupo 

Volkswagen que retire da ilha todos os automóveis afetados pelo software que 

manipulou os dados das emissões de gases poluentes e que compense adequadamente 

os proprietários. Naquele país, foram detectados 17.744 automóveis das marcas 

Volkswagen, Audi e Skoda CV equipados com o programa que altera os testes de 

emissões,. 

 

 E no Brasil? Apesar de ter recebido uma notificação do 

IBAMA há mais de 10 dias para esclarecer se há algum veículo no Brasil envolvido na 

fraude internacional, até agora a empresa não se dignou a esclarecer o fato, E 

CONTINUA A COMERCIALIZAR A PICK-UP AMAROK EM TODO O 

TERRITÓRIO NACIONAL, como se nada estivesse acontecendo. Eis abaixo 

transcrita a notícia que consta do site do IBAMA a respeito da investigação aberta 

contra a ré: 
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Ibama notifica montadora alemã a prestar 

esclarecimentos sobre fraude apontada nos EUA 

“Trata-se de um caso gravíssimo. O Ibama iniciou investigação para 

verificar se a fraude apontada nos EUA estaria sendo cometida no Brasil. 

A Volkswagen será notificada, nesta sexta-feira (25), a prestar 

esclarecimentos. Se confirmado que houve violação das regras brasileiras de 

emissão, a montadora alemã poderá ser multada em até R$ 50 milhões. 

A Volkswagen também seria obrigada a corrigir o problema em todos os 

veículos que eventualmente tenham sido submetidos à alteração do 

software. 

 

 É inconcebível que uma empresa do porte da Volkswagen não 

tenha tido ainda condições de prestar esse esclarecimento. Se a empresa, em suas 

manifestações públicas recentes tem pregado a transparência, porque deixa o 

público no Brasil sem uma resposta sobre se a pick-up Amarok tem ou não o 

aludido dispositivo?  

 

 Todos estes fatos estão a evidenciar que a desonestidade 

declarada da empresa Volkswagen com o público ainda persiste no Brasil, pois a 

empresa continua a comercializar um veículo, sem esclarecer se ele está ou não 

envolvido no esquema de fraude, ferindo o disposto nos artigos 6º., III e IV do 

Código de Defesa do Consumidor. 
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.3. 

- Competência para o Julgamento da Ação - 

 

Prevê o art. 2º. da Lei Federal n. 7.347/85 que as ações civis 

públicas por danos causados aos consumidores serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. 

 

Não obstante a vigência da regra acima destacada, o artigo 93, 

II da Lei federal n. 8.078/90 prevê também que nos casos de danos de repercussão 

nacional e regional, seja competente para o julgamento da causa o foro da Capital do 

Estado.  

 

Nesses termos, em face da extensão dos danos experimentados 

pelos consumidores em todo o território nacional, não há que se questionar a 

competência da Capital do Estado do Rio de Janeiro para o julgamento desta 

demanda.  

 

Além disso, em observância ao princípio da especialidade, 

previsto no art. 101 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do 

Rio de Janeiro, prevalece, no caso desta ação coletiva consumerista, a competência de 

uma das Varas Empresariais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
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.4. 

- Legitimidade Ativa - 

 

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 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 juízo1. 

 

Tais direitos, que sempre foram tratados por meio da figura do 

litisconsórcio, agora podem ser tutelados por ação para a qual são legitimadas, entre 

outros, as associações (artigo 82, IV do CDC). Por sua vez, a Lei 8.884/94, que criou 

o CADE e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica, dispõe em seu artigo 29:  

 

“Art. 29. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados do art. 82 da Lei n. 

8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em 

defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a 

cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem 

como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, 

                                      
1 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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independentemente do processo administrativo, que não será suspenso 

em virtude do ajuizamento de ação.” 

 

Como se pode observar pelos documentos em anexo, a 

associação autora está legalmente constituída desde o ano de 2000 e seus 

estatutos preveem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e 

direitos dos consumidores. Além disso, a autora figura como membro do 

Conselho de Administração do PROCON/RJ, na qualidade de representante da 

sociedade civil. 

 

.5. 

- Eficácia da sentença proferida nesta ação civil pública – território nacional 

Precedentes do STJ - 

 

 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). 
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  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. 

 

  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. 

 

.6. 

- Necessidade e Adequação da Ação Civil Pública - 

 

 Como um número considerável de consumidores pode ter sido 

lesado pela fraude cometida pela empresa Volkswagen, não se afiguraria juridicamente 

adequada a propositura de milhares de ações individuais para a reparação de danos 

que podem ser demandados através de uma única ação. 

 

 A presente demanda cumpre fielmente a finalidade da tutela 

coletiva, que é a de evitar a multiplicação de demandas com idêntico objeto quando 

o fato lesivo houver alcançado um universo indeterminado de pessoas, possibilitando 

que seus interesses sejam representados por qualquer dos legitimados previstos no 

artigo 82 do CDC. 
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.7. 

- Conduta dolosa condenável - 

 

 O que a Volkswagen fez foi absolutamente sério e condenável. 

Fraudar o teste de emissão de poluentes para uma empresa de automóveis é o 

equivalente a uma empresa farmacêutica deliberadamente adulterar testes de 

medicamentos para vender mais produtos. É o mesmo que uma empreiteira falsificar 

a quantidade de concreto colocado na fundação de uma obra.2 

 

 O principal problema com a fraude da VW é que ela foi 

categoricamente planejada. Quando se tem um recall na indústria automobilística, ao 

menos aparentemente, é entendido que houve uma falha de projeto, um descuido de 

alguma área da engenharia, uma falha do fornecedor de componentes. Um incidente 

de projeto que fez com que o carro necessitasse de reparos. Mas este não foi o caso. 

 

 Para se fazer um software que funcione em diversos modelos, 

com a sofisticação que este parece ter, é necessário o envolvimento completo de várias 

equipes de engenharia. Elas devem trabalhar em conjunto para ter certeza que os 

controles corretos estão sendo adulterados, que cada componente muda a sua função 

conforme deveria, e que este sistema não afeta outros nos carros, o que poderia tornar 

a fraude mais perceptível aos olhos dos especialistas avaliadores. 

                                      
2 REVISTA EXAME, 01/10/2015, MARCOS BEBENDO 
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 Além disso, é necessário um grande número de recursos – 

pessoas e dinheiro – para testes, protótipos, alterações de fabricação de outros 

componentes, que normalmente não podem ser liberados por pessoas de baixo 

escalão. Num projeto global como este, ele deve provavelmente envolver os diretores 

e vice-presidentes de engenharia e desenvolvimento de produtos, além do corpo 

executivo da corporação. É uma fraude institucional na qual muitos tiveram parte, 

seja ativamente trabalhando no projeto, ou ficando sabendo do fato e o escondendo 

do público. 

 

 Mas o erro não foi apenas na engenharia. A VW manipulou a 

opinião pública e seus consumidores com publicidades falsas, em um dos principais 

critérios de escolha de carros. 

 

.8. 

- Violação do direito à informação e da boa-fé - 

 

 A conduta omissa da Volkswagen, que vem negando ao 

consumidor brasileiro o direito de saber se os veículos a diesel comercializados no 

Brasil estão ou não equipados com o dispositivo que falseia a emissão de poluentes 

(o chamado defeat device), viola flagrantemente o direito do consumidor a 

informações claras e precisas sobre o produto que está comprando. 
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 Segundo Claudia Lima Marques, “o dever de prestar 

informação não se restringe à fase pré-contratual de publicidade, das práticas 

comerciais ou da oferta, mas inclui o dever de informar através do contrato e 

de informar durante o transcorrer da relação. (Comentários ao Código de Defesa 

do Consumidor, RT, 3ª. edição, p. 250). 

 

 É inadmissível que uma companhia do porte da Volkswagen 

venha a público dizer que não sabe se o produto que vende no país está ou não 

equipado com um dispositivo que falseia o nível de emissão de poluentes. 

 

 O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º., incisos 

III e IV prevê como direito básico do consumidor a informação clara e adequada 

sobre os produtos e serviços dispostos no mercado, e o silencia ou o emprego de 

evasivas fere de morte tais direitos: 

 

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; 

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 
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 O dever de informar é um dever de conduta ou de 

comportamento positivo, onde o silêncio é a violação do dever ou a 

enganosidade. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça: 

 

“A obrigação de informação exige comportamento 

positivo, pois o CDC rejeita tanto a regra do caveat emptor como a 

subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial 

do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em 

desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por 

omissão. 

(STJ – RESP 586.316/MG). 

 

 O direito à informação é também corolário dos princípios 

da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, pois o produto e serviço que 

informe que informe seus riscos normais e esperados é um produto que desperta uma 

expectativa de um determinado grau esperado de “segurança”. 

 

 Os veículos Amarok que continuam sendo anunciados ao 

público consumidor podem estar sendo vendidos com este dispositivo (defeat device), 

sem que a empresa tenha condições de passar ao pretenso proprietário informações 

seguras sobre a confiabilidade e segurança do produto que está comprando. 
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 A ação em tela evidencia em seu bojo uma relação de 

consumo entre fornecedores (fabricantes de veículos automotores) e os 

consumidores em geral, destinatários finais desta prestação, conforme o disposto no 

caput dos artigos 2º. e 3º. da Lei Federal n. 8.078/90, se tornando aplicáveis à 

demanda todas as normas protetoras a estes indivíduos, os quais são 

reconhecidamente a parte mais vulnerável na relação contratual consumerista.  

 

 O artigo 6º. do Código de Defesa do Consumidor prevê entre 

os direitos básicos do consumidor a PROTEÇÃO CONTRA MÉTODOS 

COMERCIAIS COERCITIVOS OU DESLEAIS (inciso IV), a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos 

e difusos (inciso VI), bem como a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (inciso VIII). 

 

 E o artigo 7º. do diploma consumerista reza que os direitos 

previstos no Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, de legislação interna ordinária, de 

regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como 

dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. 
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 Entre os princípios gerais do direito flagrantemente violados 

pela ação da ré encontra-se o da boa fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), 

que obriga os contratantes a terem comportamento compatível com os fins 

econômicos e sociais pretendidos objetivamente pela operação negocial, um agir 

pautado pela ética da igualdade e da solidariedade. 

  

  Por sua vez, o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor 

prevê que a defesa dos direitos individuais dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo, dispondo o parágrafo único 

que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de: III – interesses difusos 

ou individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. 

 

 E, em última análise, a conduta das rés feriu o artigo 170 da 

Constituição da República, ao estabelecer que “a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: IV- livre concorrência; V – defesa do consumidor.” 

  

 Eis, portanto, amplamente demonstrada a fundamentação 

jurídica do direito de informação dos consumidores de produtos da ré. 
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.9. 

- Do Pedido de Liminar - 

 

 Tendo em vista a ambiguidade da atitude empresarial adotada 

pela empresa ré, que não informa se os veículos modelo Amarok comercializados no 

Brasil contém ou não o mesmo dispositivo fraudulento constatado nos países do 

primeiro mundo, e mesmo assim continua a vende-los no mercado nacional como se 

nada estivesse acontecendo, cumpre seja deferida liminar para que a empresa ré 

esclareça, no prazo de 48 horas, se os veículos modelo Amarok contém o 

aludido dispositivo fraudulento, sob pena de proibição da venda de tais 

veículos em todo o território nacional até que a empresa preste informações 

claras e seguras ao público consumidor. 

 

 O fumus boni iuris para o deferimento da medida resulta 

claro da confissão da própria empresa de que milhões de veículos vendidos por todo 

o mundo estão equipados com o dispositivo que falseia a emissão de poluentes. 

 

 E o periculum in mora decorre da exposição do consumidor 

ao risco de comprar em qualquer estabelecimento concessionário da marca 

Volkswagen um veículo em tais condições, ou até mesmo pela Internet, um veículo 

equipado com um equipamento que frauda os testes de emissão de poluentes. 
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.10. 

- Conclusão - 

 

 Ao final, restando perfeitamente configurado o direito 

dos consumidores à indenização pelos danos sofridos, postula-se: 

 

a) O deferimento de liminar para que a ré esclareça com clareza e segurança 

(sem evasivas), no prazo de 48 horas, se a pick-up Amarok comercializada no 

Brasil possui dispositivo que engana os testes de emissão de poluentes (defeat 

device), sob pena de proibição da comercialização da pick-up Amarok em todo 

o território nacional, até que a empresa preste informações claras e seguras ao 

consumidor. 

 

b) a citação da demandada, PELOS CORREIOS, na forma da lei para contestar 

a presente Ação Civil Pública; 

 

c) a intimação para audiência de conciliação conforme preceituam os artigos 447 

e 448 do Código de Processo Civil; 

 

d) a procedência da ação, com a condenação definitiva da ré a prestar informação 

clara e segura sobre a existência de dispositivos que falseiam a emissão de 

poluentes em seus veículos. 
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e) a  condenação da ré ao pagamento de indenização ao Fundo Nacional de 

Defesa do Consumidor e ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

 
f) a publicação de edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam 

intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação 

pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do 

consumidor, logo após proposta a ação, conforme o artigo 94 do CDC e, na 

medida das habilitações, posteriores desmembramentos do processo 

conforme a necessidade e a previsão do artigo 46 do CPC, parágrafo único; 

 
g)  a intimação obrigatória do Ministério Público para acompanhar o presente 

feito como fiscal da lei, com base no artigo 5º., par. 1º. da Lei federal n. 

7.347/85, ou querendo, na condição de litisconsorte ativo. 

 
h) a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º., VIII do Código de Defesa 

do Consumidor; 

 
i) honorários de advogado, na base de 20% sobre o total da condenação 

(parágrafo 5º, do artigo 20 do Código de Processo Civil). 

 

  Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, e, sem prejuízo da inversão do ônus da prova antes postulado, 

requer: 
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I) a intimação do IBAMA para que traga aos autos cópia integral do processo 

administrativo aberto para investigar a conduta da Volkswagen no Brasil. 

 

 
II) a intimação da ré, nos termos do artigo 355 do CPC, para que apresente 

toda a documentação técnica referente ao veículo modelo Amarok a diesel 

comercializado no Brasil desde o ano de 2009. 

 

III) provas orais com o depoimento pessoal dos representantes legais das rés e 

de testemunhas que serão oportunamente arroladas. 

 
IV) perícia de engenharia, informática ou outra que se fizer necessária para a 

verificação técnica da existência da fraude nos veículos comercializados no 

país. 

 

  Dá-se à causa o valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 

de reais) e esclarece que a presente demanda é isenta de custas e emolumentos, nos 

termos do artigo 18 da Lei n. 7.347/85. 

 

Leonardo Orsini de Castro Amarante                 Marcos Nasseh Tabet  

                Advogado OAB/RJ 55.328                                    Advogado OAB/RJ 84.748 

 

 

LA/ Jur/Inicial/Consumo/ação civil pública – Volkswagen  


