VEÍCULOS

m situações normais, ao adquirir um carro usado, o comprador recebe o Certificado
de Registro de Veículo (CRV)
assinado pelo proprietário e
devidamente registrado em
cartório. Com esse documento em mãos, deve fazer a transferência do
veículo em até 30 dias, sendo que antes o
carro deve passar por uma vistoria. Se o
comprador não fizer esse processo dentro
do prazo, está sujeito a multa no valor de
R$ 195,23, conforme artigo 233 do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).
A Deliberação nº 185/2020 do Contran,
no entanto, interrompeu, por tempo indeterminado, o prazo para transferência de
veículos adquiridos a partir do dia 19 de fevereiro de 2020, já que as unidades do
Detran e muitos cartórios estão fechados
no País. Com isso, compradores que não
conseguiram concluir a transferência e
atualizar a documentação do carro por conta da pandemia não podem sofrer multa,
nem pontuação na carteira.
No estado de São Paulo, porém, o motorista tem a possibilidade regularizar a documentação de forma online, pelo site do
Detran.SP (www.detran.sp.gov.br). Ainda assim, precisa do CRV com assinatura do proprietário registrada em cartório e do auto de
vistoria do veículo. Em Rio Preto, os despachantes estão atendendo, ainda com restrições, e podem ajudar nesse processo.
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Retomada

O varejo de veículos seminovos e usados registrou em maio uma leve retomada nas transações entre concessionárias
e lojistas multimarcas no País. Segundo levantamento na plataforma de comercialização da Auto Avaliar, as primeiras três
semanas do mês tiveram crescimento médio de 10% nas vendas.
De acordo com o estudo, que apurou as
transações realizadas entre 3,2 mil concessionárias e cerca de 30 mil lojistas multimarcas no Brasil, na última semana de
maio, porém, foi registrada uma queda de
18% em relação à semana anterior.
O levantamento mostra que, entre março e maio deste ano, houve uma queda média de quase 50% no volume de repasse
de usados e seminovos entre concessionárias e lojistas. O período de maior recesso
nas vendas aconteceu na última quinzena
de março, chegando a 71% de retração entre os dias 30 de março e 05 de abril em
comparação com a semana anterior.
Segundo J.R. Caporal, CEO da Auto
Avaliar, o varejo de automóveis tem sido afetado amplamente pela queda da atividade
econômica causada pelo isolamento social no combate ao novo coronavírus. "Por
outro lado, as negociações pela internet podem ser uma boa alternativa para concessionárias e lojistas neste momento", diz.
(Colaborou Breno Maniezo)
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