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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO TRABALHADOR - ABRADECONT, nos autos da 

presente Ação Civil Pública, que promove em face de VOLKSWAGEN DO 

BRASIL LTDA, vêm, por seus advogados, expor e requerer o seguinte: 

 

I – VOLKSWAGEN CONFIRMA O ENVOLVIMENTO DA AMAROK NO 

ESCÂNDALO DE EMISSÃO DE POLUENTES 

 

 A Associação autora havia proposto a presente ação civil 

pública com o objetivo inicial de obter informações da ré a respeito do 

envolvimento de seus veículos a diesel comercializados no Brasil no escândalo de 

emissão de poluentes ocorrido em diversos outros países. 
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 Este r. Juízo, em decisão proferida no dia 16 de outubro, 

houve por bem indeferir o pedido de liminar por entender estarem ausentes os seus 

requisitos legais. 

 

 Entretanto, no mesmo dia da publicação da aludida decisão, a 

ré Volkswagen confirmou, por meio de nota divulgada na imprensa, que 17.075 

veículos modelo Amarok comercializados no Brasil entre os anos de 2011 e 2012 

estão envolvidas no escândalo da emissão de poluentes: 

 

A Volkswagen do Brasil informa que os veículos Amarok modelo 

2001 e parcialmente 2012, incluídos na tabela abaixo, estão 

equipados com um software da unidade de comando do 

motor que pode otimizar os resultados de emissões de 

NOx (óxidos de nitrogênio) durante os ensaios de 

emissão medidos em laboratório. 

.............................................................................. ............................... 

A Amarok é produzida na Argentina e vem equipada com motor 

Diesel 2.0L do tipo EA189 desenvolvido e produzido na Alemanha. 

A medida envolve um total de 17.057 unidades no 

mercado brasileiro.” 
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 Com este reconhecimento formal da fraude por parte da ré, 

exsurge a necessidade de emenda da petição inicial para que, além da prestação de 

informações completas sobre os veículos afetados pelos dispositivos manipuladores, 

a ré seja compelida a indenizar todos os adquirentes de seus veículos dos 

danos materiais e morais que padeceram. 

 

 Tendo em vista que a ré ainda não foi citada para contestar a 

presente demanda, a associação autora vem acrescentar ao processo nova causa de 

pedir e novo pedido em favor das vítimas fraudadas pela ré, tudo em conformidade 

com o artigo 264 do Código de Processo Civil. 

 

II – CONSUMIDORES ENGANADOS 

 

 Em várias mensagens publicitárias divulgadas pela ré em seu 

site www.vwbr.com.br a ré Volkswagen alardeava que a Amarok havia sido eleita a 

“Picape do ano de 2011”, tendo entre seus atributos diferenciadores a inovação 

tecnológica e a segurança. 

 

 Numa destas mensagens, divulgada em 09 de dezembro de 

2010, a Volkswagen afirma que o veículo está de acordo com as mais severas 

normas de emissão de poluentes: 

 

http://www.vwbr.com.br/
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“A Amarok vem equipada com motor de alta tecnologia TDI de 2,0 

litros, 4 cilindros e 16 válvulas, com 163 cv, dotado de sistema de 

injeção direta common-rail e alimentado por dois turbocompressores, com 

torque máximo de 40,8 kgmf a apenas 1.750 rpm. A motorização traz 

o conceito de downsizing com motores de baixa cilindrada, mas com alta 

potência e torque. Com autonomia próxima de 1.000 quilômetros, 

graças ao consumo médio reduzido, o abastecimento é realizado com 

muito menos frequência que o normal. A unidade turbodiesel 

com injeção direta cumpre as normas mais severas de 

emissões e são conjugadas, de série, a uma transmissão manual de 

ZF de seis velocidades. 

(www.vwbr.com.br/ImprensaVW/Release - doc. anexo) 

 

 O mesmo marketing de “veículo ecologicamente correto” 

foi divulgado nos meios de comunicação da época, exaltando exatamente o baixo 

nível de emissão de poluentes e reduzido consumo de combustível. 

 

 As informações inverídicas divulgadas pela Volkswagen à 

época contrastam gravemente com o recente anúncio de “recall” feito pela empresa, 

no qual se diz que os modelos Amarok 2011 e parte dos modelos de 2012 estão 

equipados com um software que frauda o teste de emissão de poluentes. 

 

http://www.vwbr.com.br/ImprensaVW/Release


 5 

 Durante anos, a Volkswagen alardeou ser uma empresa 

comprometida com o meio ambiente, e que tinha como princípios institucionais o 

respeito pelos consumidores, a segurança e a tecnologia. 

 

 Pelo menos em relação aos veículos modelo Amarok tudo 

não passava de um grande engodo, mentiras dolosamente direcionadas ao público 

consumidor visando fazê-los pensar que compravam um carro que reunia 

tecnologia, desempenho, baixo nível de emissão de poluentes e reduzido consumo. 

 

 Essa estratégia empresarial dolosa e fraudulenta gerou 

grandes lucros para os cofres da empresa. Sabe-se que a Volkswagen é a líder em 

vendas no território nacional, e somente no Brasil mais de 84.000 unidades da 

picape Amarok foram vendidas para consumidores dispostos a pagar vultosa soma 

de dinheiro por um veículo que se apresentava como diferenciado no mercado, a 

melhor picape do ano entre os demais modelos da categoria. 

 

 E o pior de tudo é que a empresa pretende tratar do assunto 

como um caso de “recall”, ou seja, uma grande chamada do público para promover 

um “conserto” do veículo. 

 

 Ora, como se sabe, o chamado “recall” é uma medida 

utilizada quando o veículo apresenta algum defeito não intencional, um vício do 

produto que compromete sua eficiência. Ocorre que no caso em apreço se está 



 6 

diante de uma fraude, que já vem causando danos aos consumidores, e ainda 

lhes trará o prejuízo da desvalorização de seus veículos. 

 

 Ademais, embora a empresa tenha dito, em comunicação 

sumária, que foram apenas 17.075 veículos afetados entre os anos de 2011 e 2012, 

não se pode confiar na veracidade dessa informação, já que produzida 

unilateralmente pela própria Volkswagen, uma empresa que confessadamente iludiu 

o público consumidor durante anos no mundo inteiro. 

 

III – DANOS SOFRIDOS PELOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS 

 

 Mesmo que a Volkswagen realize o anunciado “recall” dos 

veículos afetados no escândalo, os respectivos proprietários já padeceram de danos 

consumados e continuarão a ter prejuízos futuros. 

 

 Em primeiro lugar, a Volkswagen não terá condições de 

modificar o software que falseia o nível de emissão de poluentes sem que isso 

represente substancial perda de performance do veículo, incluindo eficiência e 

potência de motor. Assim, os ditos automóveis não irão ter o mesmo desempenho 

daquele que foi anunciado e pelo qual pagaram vultosa soma. 

 

 Segundo, a simples existência do escândalo do dispositivo 

manipulador nos veículos modelo Amarok já representará uma queda de seu valor 
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no mercado, principalmente em relação aos veículos adquiridos entre os anos de 

2011 e 2012. 

 

 Terceiro, a existência do dispositivo manipulador durante 

todos estes anos pode também ter representado um consumo de combustível maior 

do que aquele que o consumidor imaginava ter, com perdas financeiras concretas. 

 

 Em quarto lugar, os danos morais sofridos pelos 

proprietários, que foram enganados pela ré durante todos estes anos, acreditando 

numa promessa de reduzido nível de emissão de poluentes e alta tecnologia, mas 

tudo não passava de uma grande trapaça. 

 

 Portanto, como resultado da criminosa e fraudulenta 

estratégia empresarial desempenhada pela Volkswagen, os proprietários dos veículos 

sofreram e continuarão a sofrer graves prejuízos materiais e morais, devendo ser 

compensados dos mesmos. 

    

IV – NOVOS PEDIDOS 

 

 Face a todo o exposto, a associação autora requer seja 

recebida a presente emenda a petição inicial, a fim de que sejam acrescentados a esta 

ação nova causa de pedir e os novos pedidos aqui formulados, sem prejuízo dos que 

já haviam sido deduzidos na inicial: 
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1) condenação da ré ao pagamento de indenização de todos os danos materiais 

sofridos pelos proprietários do veículo modelo Amarok, sejam eles decorrentes da 

perda do desempenho e eficiência do veículo, da redução de seu valor de mercado, 

do prejuízo financeiro causado pelo maior consumo de combustível ou de qualquer 

outro prejuízo financeiro apurado. 

 

2) condenação das rés ao pagamento de danos morais a todos os proprietários de 

veículos modelo Amarok em razão da existência do software manipulador de 

emissão de poluentes. 

 

3) a subsequente chamada dos titulares para, em execução, se habilitarem ao 

recebimento de seus créditos, revertendo os demais valores, conforme artigo 475-J 

do CPC combinado com o artigo 100 do CDC, para os quais não haja habilitação 

válida, ao Fundo Nacional de Defesa do Consumidor e ao Fundo de Defesa dos 

Direitos Difusos. 

  

 Pedem deferimento. 

 Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2015. 

 

 

Leonardo Orsini de Castro Amarante                        Marcos Nasseh Tabet 

             Advogado OAB/RJ 55.328                                                             Advogado OAB/RJ 84.748 


