
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO

   O CTB previu no Art.233 a infração de natureza grave (R$ 127,69) 
registro de veículo no prazo de 30 (trinta) dias, junto ao órgão executivo de trânsito, 
ocorridas as hipóteses previstas no ar

“Art. 123 - Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 
quando: 

I – for transferida a propriedade;

§ 1.º - “No caso de transferência de propriedade, o prazo p ara o 
proprietário adotar as providências necessárias à e feti
expedição do novo Certificado de Registro do 
dias, sendo que nos demais casos as providências de verão ser 
imediatas .” 

O CETRAN-SC tem o entendimento que,
diligenciar antecipadamente o encaminhamento da documentação ao órgão de trânsito 
para que, no prazo de trinta dias consiga exaurir, no que lhe compete fazer, as diligências 
necessárias à efetivação da transferência, não lhe cabendo deixar para última hora.

 “... Verificada a o missão, incide a multa cominada para infração grave , 
com retenção do veículo até regularização

A multa por atraso não é paga no momento em que é feita a transferência. O novo 
proprietário do veículo receberá a notificação, alguns dias depois, no endereço
no CRV. 

Portanto, a lavratura do auto de infração deverá ser efetuada em desfavor do
proprietário, devem constar no auto de infração os dados do ANTIGO proprietário, pois é 
este quem não providenciou, em tese, a transferência.

http://www.pm.sc.gov.br/artigos/2276.html
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TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO

O CTB previu no Art.233 a infração de natureza grave (R$ 127,69) 
registro de veículo no prazo de 30 (trinta) dias, junto ao órgão executivo de trânsito, 
ocorridas as hipóteses previstas no art. 123.” 

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

for transferida a propriedade; 

“No caso de transferência de propriedade, o prazo p ara o 
proprietário adotar as providências necessárias à e feti
expedição do novo Certificado de Registro do Veículo é de
dias, sendo que nos demais casos as providências de verão ser 

SC tem o entendimento que, compete ao proprietário adquirente do veículo 
mente o encaminhamento da documentação ao órgão de trânsito 

para que, no prazo de trinta dias consiga exaurir, no que lhe compete fazer, as diligências 
necessárias à efetivação da transferência, não lhe cabendo deixar para última hora.

missão, incide a multa cominada para infração grave , 
com retenção do veículo até regularização .” 

A multa por atraso não é paga no momento em que é feita a transferência. O novo 
proprietário do veículo receberá a notificação, alguns dias depois, no endereço

a lavratura do auto de infração deverá ser efetuada em desfavor do
constar no auto de infração os dados do ANTIGO proprietário, pois é 

este quem não providenciou, em tese, a transferência. 

http://www.pm.sc.gov.br/artigos/2276.html 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO 

O CTB previu no Art.233 a infração de natureza grave (R$ 127,69) “Deixar de efetuar o 
registro de veículo no prazo de 30 (trinta) dias, junto ao órgão executivo de trânsito, 

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo 

“No caso de transferência de propriedade, o prazo p ara o 
proprietário adotar as providências necessárias à e feti vação da 

eículo é de  30 (trinta) 
dias, sendo que nos demais casos as providências de verão ser 

compete ao proprietário adquirente do veículo 
mente o encaminhamento da documentação ao órgão de trânsito 

para que, no prazo de trinta dias consiga exaurir, no que lhe compete fazer, as diligências 
necessárias à efetivação da transferência, não lhe cabendo deixar para última hora. 

missão, incide a multa cominada para infração grave , 

A multa por atraso não é paga no momento em que é feita a transferência. O novo 
proprietário do veículo receberá a notificação, alguns dias depois, no endereço constante 

a lavratura do auto de infração deverá ser efetuada em desfavor do antigo 
constar no auto de infração os dados do ANTIGO proprietário, pois é 

 


