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Motorista é multado no Rio de Janeiro sem nunca ter
saído de Pernambuco
Placa da moto foi clonada; nas imagens feitas pelo Detran, é um Fusca que comete as infrações

Da Redação do pe360graus.com

Um pernambucano está com a vida transtornada por conta de
multas e pontos na carteira de habilitação que recebeu sem ter
cometido nenhuma infração de trânsito. A placa da moto do
motorista Josué Rodrigues foi clonada e está sendo usada por um
motorista no Rio de Janeiro.
Josué Rodrigues aproveitou as férias para ir mais uma vez ao
Detran tentar resolver o problema. Ele recebeu cinco multas por
excesso de velocidade no final de 2008, todas registradas em
lombadas eletrônicas no Rio de Janeiro.
Além de nunca ter saído do Recife, o veículo de Josué Rodrigues é uma moto e nas fotos do Detran é um
fusca que comete as infrações. Em uma das imagens aparece até um passageiro com a cabeça do lado
de fora.
Desde que foi autuado, o motorista tenta se livrar das multas e dos 23 pontos que ganhou na carteira por
conta delas. “No Detran a minha habilitação foi cassada. Eu trabalho com ela e preciso que esteja tudo
regularizado, tanto na minha habilitação, como na minha motocicleta”, disse Josué Rodrigues.
Só em 2008 o Detran recebeu 26 denúncias de clonagem de placas. Este ano, foram seis. O presidente
do Detran, Manoel Marinho, orienta que os motoristas que passarem por uma situação desse tipo
procurem imediatamente a instituição para registrar o caso.
O Detran conta com um aliado para tentar evitar problemas como esse: o sistema do lacre amarelo, que
relaciona o lacre, o fabricante dele, a placa e o veículo. O sistema está sendo usado em Pernambuco há
dois anos e até 2011 deverá ser adotado em todo o Brasil, por determinação do Departamento Nacional
de Trânsito. Em Pernambuco 50% dos carros já estão com o lacre. “Acreditamos que até 2011 vamos
estar com toda essa transferência realizada", disse Manoel Marinho.
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