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VEÍCULOS USADOS

Comprar sem transferir
pode causar problemas
Maior complicação é
quando não se sabe o
paradeiro do comprador
ou quando este já
revendeu o veículo
Comprar ou vender um veículo
usadoéumapráticacomum.Entretanto, quando o procedimento de transferência não é informado e registrado no DepartamentoNacional deTrânsito(Detran) os problemas podem ser
grandes. Os antigos proprietários acabam sendo cobrados por
ações pelas quais não são os responsáveis. Segundo a Defensoria Pública do Estado do Ceará, a
procura pelo órgão para a solução de problemas desse tipo tem
aumentado cada vez mais desde
o segundo semestre de 2015.
Não existem dados tabulados
sobre o assunto. Sabe-se, entretanto, que antes, atendia-se em
médiaumcasoporsemana.Agora, pelo menos, um por dia. A
maioria das ocorrências acontece quando, após realizar a venda
para outra pessoa, o antigo dono
acaba sendo cobrado, principalmente, por infrações que não cometeu, multas que não possui,
por IPVA e encargos do DPVAT.

Etapas
Apesardisso,oprocedimentopara transferir um veículo, seja ele
moto, carro ou caminhão, não
possui muitas etapas e é previsto
no Código de Trânsito Brasileiro. É necessário que o vendedor

No início do ano
passado, os casos
que relatavam
problemas com
transferência de
posse eram
esporádicos
e o comprador preencham o Documento Único de Transferência (DUT), assinem, reconheçam firma em cartório e façam a
entrega na sede do Detran, tudo
em um prazo de até 30 dias.
Porém, nem sempre essas etapas são seguidas à risca.
A defensora pública ManoelladeQueiroz afirma que,no
início de 2015, os casos que relatavam problemas com transferência de posse eram esporádicos, mas, atualmente, já se registra ao menos um atendimento
deste tipo por dia. “As pessoas
procuram mais quando começam a receber as multas. Assim,
elasdescobremqueatransferência não foi feita”.
Ainda não existem hipóteses
sobre o porquê desse aumento;
porém, para a defensora, o fato
pode estar ligado à compra de
veículospela internet,o que facilitaria a aquisição de veículos
pordesconhecidos. Enquanto isso, o Detran acredita que os pro-

blemas relacionados à transferênciaaindaacontecem porconta do descuido após a venda ou
por desconhecimento sobre os
procedimentos a serem realizados. Um problema relatado em
muitos casos, segundo a Defensoria, são de pessoas que não

sabem o paradeiro do comprador ou quando este já revendeu
o veículo a um terceiro. Foi o que
aconteceu com Felipe da Costa,
que passou a receber multas de
uma moto já vendida e temeu
perder a Carteira de Habilitação
(CNH). “Foi um estresse grande.

Fiz negócio com um conhecido
e, mesmo não transferida, a moto foi vendida para outra pessoa,
e eu fiquei recebendo multa no
meu nome”. O problema, já resolvido, passou cerca de um ano
e meio tramitando na Justiça.
(Colaborou Mylena Gadelha)

Vendedor e comprador devem preencher o Documento Único de Transferência,
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M A S T E R R E S U LTA D O S

ESTUDAR NO
MASTER FAZ BEM
PARA A SAÚDE.
23 APROVAÇÕES
EM MEDICINA.
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