
EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ FEDERAL TITULAR DA   ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  –    TRF/2ª
REGIÃO .

A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, vem, pela presente, por seus procuradores 
que esta subscrevem (M.I.), de acordo com o artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85, c/c os 
artigos 82, inciso III e, 83 ambos do CDC, propor a presente
  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE LIMINAR

Em face da UNIÃO FEDERAL, que pode ser citada nesta cidade 
através da ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, de endereço notório na cidade do Rio de 
Janeiro – RJ, pelas razões fáticas e jurídicas que expõe a seguir. 

DA LEGITIMIDADE DO PÓLO ATIVO:

Prevê o artigo 63 da Constituição Estadual: “O Consumidor tem o 
direito à proteção do Estado.”, por sua vez este mesmo artigo, em seu Parágrafo Único, 
dispõe que : “ A proteção far-se-á entre outras medidas criadas em lei, através de : I – 
Criação de Organismos de defesa do Consumidor, VIII – Assistência Jurídica integral e 
gratuita ao consumidor, curadorias de proteção no âmbito do Ministério Público e Juizados 
Especiais Cíveis, obrigatórios nas cidades com mais de duzentos mil habitantes”.

Por sua vez, o art. 82, inciso III, da lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) concede legitimidade aos órgãos da administração pública, ainda que sem 
personalidade jurídica, mas que se destinem, especificamente, aos interesses e direitos por 
ela protegidos, para a representação em juízo na defesa de tais interesses.

A autora é um órgão técnico vinculado ao Poder Legislativo do Estado 
do Rio de Janeiro, com competência definida no respectivo regimento interno, para atuar 
e se manifestar sobre os assuntos relacionados ao consumo, suas relações e a defesa do 
consumidor, entre outros, e integra o Sistema Nacional da Defesa do Consumidor, nos 
termos do disposto no decreto federal nº2.181, de 20 de março de 1997. 



DA LEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO

A UNIÃO FEDERAL possui legitimidade para figurar no pólo passivo da 
presente ação, visto que a mesma objetiva impugnar resolução expedida pelo CONTRAN 
(Conselho Nacional de Trânsito), que é colegiado que se encontra inserido no Ministério das 
Cidades, tendo sido este, a teor do que determina o Art. 88 da Constituição da República, 
criado por lei federal.

O CONTRAN é detentor, dentre outras, de competência para alterar 
os equipamentos de trânsito (Art. 12, XI C.T.B.), para estabelecer equipamentos obrigatórios 
dos veículos (Art. 105, caput, C.T.B.) e para disciplinar o uso e determinar as especificações 
técnicas dos mesmos (Art. 105, Par. 1º, C.T.B.).

Tal órgão expediu a RESOLUÇÃO no.157, modificando o tipo de pó 
químico dos extintores de incêndio veiculares.  A medida OBRIGA a que a partir de janeiro 
do corrente ano os veículos novos venham de fábrica com o novo equipamento (Art.7º, 
caput, Res. 157/04), e que a frota em circulação realize a troca até o vencimento da 
validade do teste hidrostático, que é de cinco anos contados da data de fabricação 
(Art.7º,  Par. 2º, incisos I e II e Art. 8º,caput, Res. 157/04).

Além da OBRIGATORIEDADE da troca, o novo extintor passa a ser 
DESCARTÁVEL, ou seja, é proibida a sua recarga. O consumidor que houver instalado o 
novo extintor a partir de janeiro de 2005, deverá substitui-lo por outro a partir do vencimento 
da validade do teste hidrostático, que é de cinco anos da data de fabricação (incisos I e 
II, Par. 2º, Art. 7º, Res. 157/04 em anexo), sendo obrigado a desembolsar aproximadamente 
R$90,00 a cada troca. Caso o extintor seja utilizado, deverá ser trocado por um novo, o 
que implicará no gasto de mais R$90,00.

O CONTRAN se limitou, portanto, a impor aos consumidores 
proprietários de veículos automotores, através de Resolução, uma troca que irá onerá-
los economicamente de maneira excessiva e trazer, conforme indicado pelo “site” da 
Associação de Proteção Contra Incêndio de Santa Catarina (em anexo), implicações 
negativas à sua saúde e ao meio ambiente.

  A necessidade da troca imposta, por outro lado, não restou 
demonstrada, já que não houve divulgação de resultados de quaisquer pesquisas (se é que 
foram feitas) que demonstrando a ineficácia dos extintores de incêndio de bicarbonato 
de sódio, até então comercializados.  Nada restou provado neste sentido, nem no de que 
extintores de incêndio RECARREGÁVEIS não se prestam ao fim a que se destinam.

A resolução ora guerreada, expedida por órgão público inserido no 
MINISTÉRIO DAS CIDADES, criado por lei federal (Art.88, C.R.), traz, portanto, imposições 
que estabelecem procedimentos cuja necessidade não restou demonstrada e que ferem 
direta e incisivamente direitos de uma coletividade de pessoas, protegidos, dentre outros 
diplomas, pelo Código de Defesa do Consumidor.

DOS FATOS:



O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), órgão coordenador 
e integrante do Sistema Nacional de Trânsito (Art. 7º do Código de Trânsito Brasileiro) 
detentor, dentre outras, de competência para alterar os equipamentos de trânsito (Art. 
12, XI C.T.B.), para estabelecer equipamentos obrigatórios dos veículos (Art. 105, caput, 
C.T.B.) e para disciplinar o uso e determinar as especificações técnicas dos mesmos (Art. 
105, Par. 1º, C.T.B.), expediu, com base neste último dispositivo legal, em 22 de abril de 
2004, a Resolução nº. 157 (em anexo), publicada no Diário Oficial da União, edição nº 87, 
de 07 de maio do corrente ano.

 Por intermédio desta Resolução, o CONTRAN determinou mudanças 
na fabricação e no período de validade dos extintores de incêndio veiculares então 
comercializados, tornando obrigatória a substituição dos mesmos a partir de 1º janeiro 
deste ano, a partir do vencimento do teste hidrostático, que terá duração de cinco anos 
contados da data de fabricação ( Art. 7º, caput e Par. 2º, incisos I e II e Art. 8º, caput, Res. 
157/04 – em anexo). 

“Art. 7º - A partir de primeiro de janeiro de 2005, todos os veículos de que 
trata esta Resolução deverão sair de fábrica equipados com o extintor de 
incêndio fabricado com carga de pó ABC.

Par. 2º - Os extintores de incêndio instalados a partir da data constante do 
caput deste artigo:

I – nos veículos automotores previstos nos itens 1 e 4 da tabela 2 do Anexo, 
deverão ter a durabilidade mínima e a validade do teste hidrostático 
de cinco anos da data de fabricação, e ao fim deste prazo o extintor 
será obrigatoriamente substituído por um novo;

II – nos veículos automotores previstos nos itens 2 e 3 da tabela 2 do Anexo, 
deverão ter durabilidade mínima de três anos e validade do teste hidrostático 
de cinco anos da data de fabricação.

Art. 8º - A partir de primeiro de janeiro de 2005, o extintor de incêndio com 
carga de pó BC deverá ser substituído, até o vencimento da validade do 
teste hidrostático, por extintor de incêndio novo com carga de pó ABC 
obedecendo as especificações da tabela  2  do Anexo.”(grifo nosso)

A partir de primeiro de janeiro de 2005, portanto, os extintores 
veiculares, RECARREGÁVEIS de bicarbonato de sódio – BICLASSE “B” e “C” (destinados a 
apagar o fogo iniciado no sistema de combustível e no sistema elétrico), com custo atual 
de recarga de aproximadamente R$10,00 (dez reais), deverão ser OBRIGATORIAMENTE 
substituídos pelos extintores DESCARTÁVEIS, de monofosfato de amônia – TRICLASSE “ABC”, 
cujo valor, hoje, beira a casa dos R$90,00 (noventa reais).

 A Resolução 157 estabelece, em seu Anexo, que extintores com 
carga de pó BC fabricados até 31 de dezembro de 2004 e com carga ABC fabricados a 
partir de 1º de janeiro do corrente ano tenham capacidade extintora de 5B. 

A exigência supra citada, relativa à capacidade extintora dos 
extintores veiculares só reforça a tese da desnecessidade da troca, visto que para casos 
de princípio de incêndio (os extintores de incêndio veiculares são recomendáveis para as 



hipóteses de princípio de incêndio, como veremos adiante), fora ou dentro do motor, o 
extintor veicular com pó químico BC tem a mesma capacidade extintora 5B daquele com 
pó químico ABC.

À idêntica conclusão se chegou, mediante ensaio técnico de 
extinção de incêndio Classe A, realizado pelo Laboratório de Ensaio de Extintores de 
Incêndio – Joinville –SC, sob a responsabilidade do Engº Francisco Izidoro Ferreira (laudo 
em anexo) simulado em banco de automóvel, utilizando-se gasolina como comburente, 
em ambiente aberto, com tempo de pré-queima de 7 (sete) segundos, sendo que a 
extinção ocorreu em 18(dezoito) segundos, sem reignição após 15 ( quinze) segundos.

Nas conclusões do aludido ensaio consta que:

 “A utilização de agente extintor à base de Bicarbonato de Sódio em 
princípio de incêndio superficial Classe A, mostrou--se adequado, sem reignição e sem 
necessidade de uso de água como complemento de extinção.” (grifo nosso)

O outro argumento usado pelo órgão para justificar a mudança dos 
extintores com base no pó que integra a sua composição também não encontra eco 
com a realidade.  A alegação é a de que o monofosfato de amônia ou pó químico 
“ABC” destina-se aos riscos apresentados da classe “A”: painel de plástico, forração 
interna dos veículos, bancos e tapetes de borracha.  Entretanto, a AMBRAVEA (Associação 
Brasileira das Montadoras de Veículos Automotores) já exige que tais equipamentos sejam 
INCOMBUSTÍVEIS, ou seja, não propaguem, não alimentem nem aumentem o fogo.

A justificativa acima se enfraquece ainda mais quando levamos em 
conta que pesquisas e estudos recentes revelam que 99% dos incêndios não têm início 
no interior dos veículos, e sim no sistema de combustível e no sistema elétrico.  O extintor 
de incêndio veicular é um equipamento recomendável para princípios de incêndio. São 
unânimes os técnicos em prevenção de incêndio em afirmar que os princípios de incêndios 
veiculares se dão no motor e na sua parte elétrica e não nos bancos, volantes e tapetes 
dos automóveis. 

A Resolução do CONTRAN não se limita a prever que os extintores 
de incêndio veiculares passarão a ser DESCARTÁVEIS e de monofosfato de amônia.  Ela 
OBRIGA a que a partir de janeiro do corrente ano a frota em circulação realize a troca até 
o vencimento da validade  do teste hidrostático, não sendo mais possível, portanto, sua 
recarga (Arts. 7º, Par. 2º, I e II e 8º da  Res. 157/04, em anexo).  

Além da OBRIGATORIEDADE da troca, o novo extintor passa a ser 
descartável, ou seja, é proibida a sua recarga, o que levará o consumidor, vencida a 
validade do teste hidrostático, que é de cinco anos da data de fabricação (Art. 7º, Par. 2º, 
I e II da Resolução 157/04), a desembolsar o valor atualmente estimado em R$90,00 para 
a compra de um novo extintor.  Caso o mesmo seja utilizado, deverá ser trocado por um 
novo, o que implicará no gasto de mais R$90,00.

O “site” da Associação de Proteção Contra Incêndio de Santa 
Catarina na Internet (em anexo), contém informativo fornecendo a ficha técnica do pó 
químico ABC ou monofosfato de amônia, a ser utilizado nos novos extintores.

Tal ficha técnica foi disponibilizada pela MERCK S.A. Indústrias 
Químicas do Brasil, laboratório alemão e fabricante de produtos químicos que se encontra 
dentre os mais conceituados do mundo.  As informações ali contidas nos dão conta de 



que a toxidade do pó ABC é considerada aguda e de que uma das condições em que 
deve ser evitado é a de forte aquecimento, sendo que quando aquecido a 190º. C (baixa 
temperatura, considerando que a temperatura de combustão ascende a mais de 512º.), 
o mesmo se funde, o que implica no derretimento de toda a fiação elétrica do veículo, 
inutilizando-o. O mesmo fará em relação aos tapetes, estofamentos, partes plásticas do 
veículo e sobre o próprio condutor, quando preso às ferragens, que sofrerá ferimentos 
gravíssimos e terá acelerada a sua morte.

 Soma-se a isto o fato de que em caso de incêndio, segundo o 
laboratório, a presença do monofosfato de carbono pode ocasionar a formação de 
óxido de fósforo e óxido nítrico, gases capazes de gerar problemas respiratórios agudos, 
queimaduras e irritações cutâneas e oftalmológicas, o que justifica as recomendações do 
item 08 do informativo em anexo.

Estudos realizados pelo laboratório alemão resultaram na conclusão 
de que os compostos de fósforo e azoto, presentes no pó ABC, em função de sua 
concentração, podem contribuir para a eutroficação dos aqüíferos, prejudicando, assim 
o meio-ambiente. Esta grave questão foi prevista laconicamente pelo Art. 8º, parágrafo 
único, da Resolução 157/04, da seguinte forma: “0s extintores de incêndio substituídos 
deverão ser coletados e destinados, conforme a legislação ambiental”.   Trata-se de 
previsão vaga que apenas promove a transferência do problema aos municípios.

As imposições da Resolução nº 157 do CONTRAN irão onerar 
excessivamente os consumidores proprietários de veículos automotores, na medida 
em que ao vencimento da validade do teste hidrostático de seus extintores veiculares 
RECARREGÁVEIS, cujo custo de recarga é, atualmente, aproximadamente, de R$10,00 
(dez reais), serão obrigados a trocá-los por outros, DESCARTÁVEIS, com validade limitada 
e custo infinitamente superior.

Recente matéria jornalística publicada na revista “VEJA” (19 de 
janeiro de 2005 – em anexo) trata da questão da imposição da troca de extintores, 
reforçando o coro daqueles que são contrários à mudança.  À informação de que a nova 
exigência enriquecerá os cofres das fabricantes de extintores com aproximadamente 3 
bilhões de reais até 2010, se segue  a indagação:

“...E para quê?...”

A razão da indignação é elucidada no corpo do próprio texto, 
quando nos é informado que: “Em 2002, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
divulgou que, dos 2 milhões de sinistros cobertos pelas seguradoras brasileiras de veículos, 
800 foram incêndios – e os extintores só tiveram alguma utilidade no caso de 24.  Ou seja: 
em 2 milhões de acidentes, o extintor foi útil em 24 casos.  Feitas as contas, conclui-se que 
a eficácia de um extintor em veículos é de 0,0012%!”

Trata-se, portanto, de um número insignificante que não compensa 
o rombo no orçamento dos consumidores nem justifica o risco a que fica exposta a saúde 
dos mesmos e o meio-ambiente.

Não só os proprietários de veículos automotores serão prejudicados 
pelo teor da Resolução 157/04. O maior gasto com a obrigatoriedade do uso dos novos 
extintores veiculares repercutirá nas tarifas de ônibus e táxis, repercutindo negativamente 
no bolso dos usuários destes serviços.  Até mesmo o custo das mercadorias destinadas 
ao comércio será majorado, visto que sua circulação depende preponderantemente de 



nosso sistema rodoviário. 

Conforme já mencionado, a Resolução nº157/04, expedida pelo 
CONTRAN, impôs a troca dos extintores de incêndio veiculares até então comercializados 
sem que ficasse demonstrada a ineficácia dos mesmos.  Nada restou provado neste 
sentido, nem no sentido de que extintores de incêndio RECARREGÁVEIS não se prestam 
ao fim a que se destinam.

A substituição dos extintores de incêndio veiculares é totalmente 
desnecessária, e só mesmo interesses políticos e a busca por lucros cada vez maiores 
justificam tal medida. Trata-se de imposição que em muito se assemelha à obrigatoriedade 
da compra dos “kits” automobilísticos de primeiros socorros. Até a presente data não se 
tem notícia, seja pelos meios de comunicação em massa, seja por pesquisas realizadas 
por órgãos competentes de seu uso por vitimados em acidentes de trânsito.

  No caso dos extintores veiculares, a grande verdade é que estamos 
diantes da prática comercial conhecida como CARTEL, já que o fabricante do pó químico 
ABC é uma multinacional que detém a tecnologia da fabricação do produto, não existindo 
fabricante similar no Brasil.

O carregamento de aproximadamente 36 milhões de extintores 
veiculares será feito com pó produzido pela multinacional americana “KIDDE”, que 
desencadeou o processo do descartável em todo o País, em detrimento da indústria 
nacional, produtora de Bicarbonato de Sódio, utilizado até então com eficiência nas 
empresas de manutenção.

Não sendo o Brasil produtor de monofosfato de amônia como pó 
químico para extintores, seremos 100% importadores e dependentes; em conseqüência, 
o preço do extintor descartável deverá oscilar de acordo com as variações do câmbio, 
onerando ainda mais os consumidores, sem contar com a onda de desemprego que 
baterá à porta das produtoras do pó BC, hoje utilizado nos extintores.

Vale então destacar que, por intermédio do teor da Resolução nº 
157/2004, aqui hostilizada e cuja entrada em vigor se deu em 1º de janeiro do corrente 
ano, estão sendo introduzidas profundas, graves e lesivas alterações nas diretrizes que 
regulamentam o emprego de extintores, como equipamento de uso obrigatório nos 
veículos automotores.

  O atual modelo, denominado BC, substituível, durável e inofensivo 
à integridade humana, deverá ser substituído em toda a frota nacional de veículos 
automotores por um novo modelo denominado ABC, atitude que dará causa à instalação 
de severíssimos danos ao meio ambiente e aos direitos do consumidor.  Estes danos 
alcançarão dimensões gigantescas, considerando a estimativa da frota nacional em 
torno de 30 milhões de veículos .

Deparamo-nos, portanto, com medida que lesa os interesses do 
consumidor brasileiro, obrigando-o a um dispêndio inócuo e sem sentido, tão-só para 
atender a interesses meramente econômicos, vinculados ao fabricante do novo modelo.

 Diante dos fatos expostos, vem esta Comissão, legitimada ativa para 
tanto, submeter a matéria ao Poder Judiciário, através da presente Ação Civil Pública.



  
 DO DIREITO:

A Resolução 157/04 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) 
OBRIGA a que a partir de janeiro do corrente ano todos os proprietários de veículos 
automotores troquem seus extintores de incêndio veiculares, RECARREGÁVEIS de 
bicarbonato de sódio – BICLASSE “B” e “C”, com custo atual de recarga de até R$10,00 (dez 
reais), pelos chamados extintores DESCARTÁVEIS de monofosfato de amônia – TRICLASSE 
“ABC”, cujo valor aproximado, hoje, é de até R$90,00 (noventa reais).

As razões da desnecessidade de tal IMPOSIÇÃO já foram 
exaustivamente expostas ao decorrer desta exordial, restando demonstrado que a 
mesma repercutirá negativamente nas relações de consumo que virão a se formar entre 
o detentor do monopólio da fabricação dos novos extintores de incêndio veiculares e os 
proprietários de veículos automotores e demais pessoas que, de forma indireta, conforme 
já exemplificado, participem, de alguma forma, de tais relações.

O Art. 2º do C.D.C. define consumidor como sendo toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final.  Nesta definição 
encaixam-se perfeitamente os proprietários dos veículos prejudicados pelas regras da 
Resolução em tela, visto que serão obrigados a comprar novos extintores para uso nos 
veículos automotores de sua propriedade.

 O prejuízo financeiro provocado pela obrigatoriedade da troca dos 
extintores por outros de preços superiores e não recarregáveis também atinge, dentre outros, 
proprietários de empresas de transportes públicos, taxistas e até mesmo comerciantes (a 
circulação de mercadorias destinadas ao comércio, sejam elas quais forem, se faz, de 
forma quase que absoluta, por nossa malha rodoviária).  Haverá aumentos de preços em 
todos os setores em que o uso de veículos automotores se fizer necessário, atingindo a 
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que o parágrafo único do Art. 2º do 
C.D.C. equipara a consumidores.

As determinações contidas na Resolução 157/04 do CONTRAN 
contrariam objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo elencados no Art. 4º 
do C.D.C., como:

a)atendimento das necessidades dos consumidores – A imposição 
da troca dos extintores veiculares não atende a qualquer necessidade dos consumidores, 
ao contrário, conforme demonstrado acima, desta medida só resultam prejuízos ao bolso 
e à saúde dos consumidores;

b)respeito à sua dignidade humana – Tornar obrigatório que o 
consumidor realize despesas sem provar sua real necessidade atinge a boa-fé objetiva 
que deve sempre nortear qualquer relação estabelecida ou que venha a se estabelecer 
para com os consumidores. É nítido o desrespeito com a pessoa do consumidor, que, 
numa posição de vulnerabilidade e ignorância das normas técnicas, é ludibriado, sentido-
se inferior e impotente;

c)respeito à sua saúde – A toxidade do produto que compõe os novos 
extintores, o monofosfato de amônia, está perfeitamente comprovada  pelas informações 
que seguem em anexo fornecidas pelo Laboratório alemão MERCK;



d)respeito à sua segurança –  O agente químico à base de 
monofosfato de amônia, quando aquecido a 190ºC funde-se, derretendo toda a fiação 
elétrica do veículo, inutilizando-o. O mesmo fará em relação aos tapetes, estofamentos, 
partes plásticas e sobre o próprio condutor do veículo, quando preso às ferragens, que 
sofrerá ferimentos graves, tendo a sua morte acelerada;

e)proteção dos interesses econômicos dos consumidores – A troca 
dos extintores RECARREGÁVEIS pelos DESCARTÁVEIS trará aos consumidores um dispêndio 
inócuo e desnecessário, contrariando mais um objetivo da Política Nacional das Relações 
de Consumo;

f)melhoria da qualidade de vida dos consumidores – a qualidade de 
vida dos consumidores será amplamente prejudicada com os prejuízos ao meio ambiente, 
já mencionados, que a troca pelos novos extintores acarretará.

A partir de janeiro do corrente ano, por determinação da Resolução 
expedida pelo CONTRAN, os consumidores proprietários de veículos automotores serão 
OBRIGADOS a um procedimento que irá pesar em seus orçamentos e prejudicar sua 
saúde.  Temendo a imposição de multa cujo valor estimado é hoje de R$ 127,00, todos 
acabarão por acatar as novas regras, desconhecendo que o conteúdo desta resolução 
é inócuo e arbitrário.  O CONTRAN está se valendo da ignorância da população acerca 
da desnecessidade da troca dos extintores e das conseqüências negativas que desta 
advirão para sua saúde e segurança, atropelando um dos mais importantes princípios da 
Política Nacional de Relações de Consumo, que é o da vulnerabilidade do consumidor 
(Art. 4º, I C.D.C.).

O CONTRAN lesa os consumidores ao impor a formação de relação 
de consumo na qual em um dos pólos só possa figurar uma única empresa, detentora 
do monopólio da fabricação dos novos extintores de incêndio veiculares, valendo-se da 
vulnerabilidade técnica daqueles, condição muito bem conceituada por CLÁUDIA LIMA 
MARQUES em “CONTRATOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR”, 4ª edição, pág. 
270:

“Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos 
específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente 
enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, o 
mesmo ocorrendo em matéria de serviços.” (grifo nosso)

Em sendo a única fabricante do pó químico ABC uma multinacional 
que detém a tecnologia da fabricação do produto e em não existindo fabricante 
similar no Brasil, temos que a Resolução 157/04 está indo de encontro ao que dispõe a 
Constituição da República quando, em seu Art. 170, inciso IV, prevê a livre concorrência 
como um dos princípios da ordem econômica, a ser viabilizada, conforme inciso III do Art. 
4º do C.D.C., pela compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico.

Pelas razões já exaustivamente mencionadas ao longo desta peça, 
a Resolução 157/04 do CONTRAN fere direitos básicos dos consumidores, em especial os 
previstos como tais pelos incisos I, II e III do  Art.6º do C.D.C.:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 



práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos 
e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem.” (grifos nossos)

A Resolução 157/04 do CONTRAN impõe o consumo de produto que, 
de acordo com sua “Ficha Técnica”, fornecida pela “Associação de Proteção Contra 
Incêndio de Santa Catarina” e elaborada com base em informações disponibilizadas pelo 
Laboratório alemão MERCK, acarretará riscos à saúde e segurança dos consumidores, o 
que é proibido pelo Art. 8º do C.D.C..

O teor da resolução ora guerreada prejudica os consumidores e 
contém regras que, a partir deste mês, incidirão negativamente nas relações de consumo 
que virão a se formar quando da aquisição dos novos extintores, regras estas que contrariam 
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e princípios de observância obrigatória, 
visto que contidos em nossa Constituição da República.

DA MEDIDA LIMINAR:

 A Resolução 157/04, expedida pelo CONTRAN, modificou o tipo de pó 
químico dos extintores de incêndio veiculares e tornou OBRIGATÓRIA, aos proprietários de 
veículos automotores em circulação, até o vencimento da validade do teste hidrostático 
de seus extintores de incêndio de bicarbonato de sódio RECARREGÁVEIS,  a sua troca por 
extintores DESCARTÁVEIS de monofosfato de amônia.

A medida já começou a vigorar,  e a validade do teste hidrostático 
dos mesmos será de cinco anos da data de sua fabricação, quando deverão ser trocados 
por outros (Art. 7º, Par. 2º, I e II, Art. 8º e Tabela 2 do ANEXO, Res. 157/04).

A troca imposta pela Resolução irá onerar excessivamente, de forma 
direta, os consumidores proprietários de veículos automotores e de forma indireta uma 
coletividade de pessoas indetermináveis, já que haverá aumentos em diversos setores 
de nossa economia em razão de os novos extintores serem DESCARTÁVAEIS e com custo 
infinitamente superior ao da simples recarga, possível em relação aos extintores hoje 
comercializados.

As novas regras da Resolução estão sendo impostas aos consumidores 
sem qualquer demonstração da ineficácia dos extintores RECARREGÁVEIS. Tal mudança 
se mostra inócua, como já mencionado quando analisamos exigência da AMBRAVEA 
(Associação Brasileira das Montadoras de Veículos Automotores) relativa a certos 
componentes integrantes dos veículos automotores. Os atuais extintores, Biclasse BC 
atendem perfeitamente às necessidades de incêndios em veículos, visto que destinados 



a combater incêndios cujo início se dá no sistema de combustível e no sistema elétrico, 
que é o que ocorre em 99% dos casos.

Os extintores Triclasse ABC se destinam aos riscos apresentados 
também na classe “A”, relativa a itens que aquela Associação esclarece serem 
INCOMBUSTÍVEIS. 

O uso de novos extintores, DESCARTÁVEIS e de monofosfato de 
carbono se mostra desnecessário, onera excessivamente os consumidores, tendo-se em 
vista seu alto custo e prazo pré-determinado de durabilidade e, ainda, causa danos à 
saúde e ao meio-ambiente, fatos estes que já restaram comprovados.  

As novas regras acerca dos extintores de incêndio veiculares, como 
se pôde verificar, servirão apenas para beneficiar uma categoria restrita de pessoas, ávidas 
por lucros cada vez maiores, ainda que com isto venham a  prejudicar  a indústria nacional 
e a todos aqueles que se encontrem protegidos por nosso diploma consumerista. 

 
Diante das regras impostas pela Resolução 157/04, cujo teor lesa os 

direitos dos consumidores, necessária se mostra a intervenção do Poder Judiciário, e, na 
hipótese, impõe-se a expedição de ordem liminar, “inaudita altera parte”, com base no Art. 
12 da Lei nº 7347/85 ( Lei de Ação Civil Pública), uma vez que se encontram plenamente 
caracterizados os seus pressupostos jurídicos, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum 
in mora. 

O fumus boni juris traduz-se no direito dos consumidores à proteção 
contra regras que incidam negativamente sobre seus interesses econômicos e coloquem 
em risco sua saúde e segurança (Art.4º, caput, CDC) e no dever das autoridades de evitar 
que se venham a estabelecer relações de consumo amparadas por tais regras, o que, no 
caso vertente, se verifica pela expedição de Resolução com determinações que obrigam 
os consumidores a adotarem procedimento lesivo a seus interesses econômicos, à sua 
saúde e segurança. 

Já o periculum in mora está patenteado na necessidade de 
suspender, o quanto antes, os efeitos que tal resolução objetiva produzir, visto que os 
mesmos repercutirão negativamente sobre a saúde e segurança dos consumidores, 
impondo-lhes, ainda um gasto excessivo e desnecessário.

Há o risco, ainda, de que em razão do tempo que decorre para uma 
ação civil pública transitar em julgado, os consumidores acabem por trocar seus extintores 
RECARREGÁVEIS de bicarbonato de sódio pelos DESCARTÁVEIS de monofosfato de amônia, 
produto que além de possuir toxidade aguda, quando aquecido, se funde, derretendo 
todo o veículo e o próprio condutor do mesmo, se preso às ferragens, acelerando, assim, 
a sua morte.  Daí a necessidade da concessão da medida liminar.

DOS PEDIDOS:
 

     Diante do exposto, requer a autora: 



      a) a concessão de MEDIDA LIMINAR, 
inaudita altera parte, com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a fim 
de determinar à ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da 
decisão concessiva da liminar, suste e impeça que continue em vigor a aludida Resolução 
do CONTRAN, de número 157, de 22 de abril de 2004, publicada no Diário Oficial da União 
número 87, de 07 de maio de 2004, em 1º. de janeiro de 2005 , sob pena de incidência de 
multa a ser arbitrada por este MM. Juízo;
  

     b) seja determinada a citação da ré, 
na pessoa de seu representante legal, pelo correio, a fim de que, advertida da sujeição 
aos efeitos da revelia, a teor do artigo 285, última parte, do Código de Processo Civil, 
apresente, querendo, resposta ao pedido ora deduzido, no prazo de 15 (quinze) dias;
 

     c) seja a presente ação julgada 
procedente, tornando-se definitiva a medida liminar para que seja declarado lesivo e 
contrário aos direitos e interesses dos consumidores brasileiros e do meio ambiente nacional 
o inteiro teor da Resolução número 157/04, e, em conseqüência, ordenar ao CONTRAN que 
se abstenha definitivamente de editar outra medida de caráter normativo cujo conteúdo 
seja igual ao da Resolução ora combatida; 

       

     d) seja compelida a empresa ré a 
publicar, após o trânsito em julgado, a r. sentença condenatória, para o conhecimento 
geral, em jornais de grande circulação;

     Requer, outrossim:

     f) a condenação da requerida ao 
pagamento dos ônus sucumbenciais;

     g) A dispensa do pagamento de custas, 
emolumentos e outros encargos, desde logo, em face do previsto  art. 87 da Lei nº 
8.078/90;

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos 
em direito, especialmente pela produção de prova testemunhal e pericial, e, caso 
necessário, pela juntada de documentos, e por tudo o mais que se fizer indispensável à 
cabal demonstração dos fatos articulados na presente inicial, bem ainda pelo benefício 
previsto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, no que  tange  à  
inversão do  ônus da prova, em favor da coletividade de consumidores representada pelo 
Autor.
 



DO VALOR DA CAUSA

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeitos 
fiscais.                                              

Rio de Janeiro, 01   de fevereiro de 2005

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

        
ADRIANA MONTANO LACAZ

OAB/RJ78460
     

PAULO GIRÃO BARROSO
OAB/RJ107255


