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Da criação de dificuldades para venda de facilidades
no DETRAN SP VILLA LOBOS
para este Cidadão e Vocês Cidadanias

A vida de inventariante extrajudicial não costuma ser nada agradável,
seja pelo falecimento do parente, seja em decorrência das formalidades de fato e de
Direito a cumprir. Assim ocorre também com este Cidadão, inventariante
extrajudicial paterno no episódio a seguir contado:
Em 16 de abril próximo passado, cumprindo meu dever de
inventariante extrajudicial, entre inúmeras idas e vindas relacionadas a renumeração
de motor, finalmente levei veículo herdado para vistoria de transferência no
DETRAN SP VILLA LOBOS onde, para encurtar o relato, o oficial que fez a
vistoria requereu troca de placas em outra fila. Lá chegando (na outra fila de
veículos) outro funcionário que coloca as placas informou que sem o recolhimento
das taxas respectivas não seria possível fazer a colocação das novas placas. Perguntei
quanto era e como pagar, e a resposta foi algo como:
- As taxas são R$ 100,00 e devem ser pagas lá no DETRAN da Armênia, mas se o sr.
não precisar de recibo e tiver pressa sai R$ 120,00 agora.
Respondi que era veículo herdado e que, como inventariante
extrajudicial devo prestar contas para minha mãe e minha irmã, ou seja, precisaria de
recibo...
Sai da fila já pensando em ir para o DETRAN Armênia quando
lembrei que o BANCO DO BRASIL S/A tem convênio para pagamento de diversos

tributos federais, estaduais e/ou municipais. Como cliente BB entrei em uma agência
e consultei o caixa eletrônico, onde fiz o recolhimento da referida taxa (R$ 100,00 e
alguns centavos).
De volta ao DETRAN SP VILLA LOBOS fui atendido por outro
emplacador...
Tentei relatar o ocorrido na página da Ouvidoria do DETRAN SP, no
sítio eletrônico em – www.detran.sp.gov.br – mas a página com o formulário está
fora do ar, razão de publicar este hipertexto, além de relembrar Vocês Cidadanias de
mais este “custo Brasil” de aproximadamente 20% a evitar.
Republicanamente,

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649

E.T.:
1º) Atenção! O emplacador que cobra 'por fora' é branco, tem uma tatuagem colorida
no braço direito, 1,72 de altura e 80 kg aproximadamente!
2º) O comprovante de pagamento que o caixa eletrônico imprimiu foi retido no
DETRAN SP VILLA LOBOS e fiquei sem recibo para prestar contas em casa...
Reclamei com o emplacador e a resposta foi algo como: “- Não temos copiadora aqui
sr. Se quer recibo deve tirar cópia antes de vir, agora não dá para liberar o
comprovante para cópia.”
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