
DICA 193 –  Vai comprar um veículo de recreação (VR )? 
Então faça o processo dos documentos de maneira correta para voce. O processo de aquisição tem 
que ser um “toma lá, dá cá”. Uma vez acertada a compra do veículo, o primeiro passo é o do 
cartório, onde o proprietário providencia o reconhecimento da firma dele com o documento de 
transferência preenchido no seu nome. O segundo passo é o do banco, onde voce fará o pagamento 
do valor negociado e recebe de imediato o documento de transferência do veículo. O terceiro passo 
é tomar posse do veículo.  Equipamentos sem documentos, documentos em nome de terceiros, 
documentos com DUT preenchido sem reconhecimento de firma, veículos de chapa amarela, ... tudo 
isto pode virar uma encrenca sem tamanho. É uma verdadeira falta de bom senso ou negligência 
uma pessoa anunciar um veículo para venda sem estar com o DUT de transferência em seu nome e 
na mão. Veículos de recreação sem documentos  só servem para moradia e se forem pegos 
mesmo transportados em prancha podem ser recolhidos pelo poder público. O princípio é que um 
veículo sem documento pode ser produto de roubo, se não é voce tem que provar. E como provar se 
não tem o documento? Veículos de placa amarela  podem ter seus documentos recuperados junto 
ao Detran, mas só o proprietário, pessoa legalmente autorizada por ele ou pela justiça tem poder 
para solicitar junto ao Detran a recuperação e atualização destes documentos. Veículos em nome 
de terceiros  são uma verdadeira encrenca: o terceiro ainda é vivo, onde mora, ele tem o dut de 
transferência, ele vai assinar ou tem rusga com o proprietário atual? Isto pode acabar desabando em 
problemas sérios. Um amigo me relatou esta semana o caso de um campista que comprou um 
treiler, não recebeu o dut de firma reconhecida em seu nome como comprador, demorou poucos 
meses para passar para o seu nome, o proprietário faleceu! E agora, José? Só o final do espólio ou 
acordo judicial com os herdeiros pode dar nova propriedade para o veículo. Então caro amigo 
campista, pratique o “toma lá, dá cá”. Ou voce pode ficar a ver navios... e mais, não se demore a 
transferir o veículo para o seu nome. Atraso neste processo tem multa. 

 
Voce que é um campista experiente, participe do Dicas do Campismo enviando sugestões/correções 
ou uma nova dica para adautosouza@globo.com  !  
 
Acesse a última versão do Dicas do Campismo/Caravanismo na caixa “DICAS CAMPING” que pode 
ser encontrada na página http://www.exploratoryvision.com/#!vr---a-hobby/czdl 
 
Visite a página do Facebook que administro; “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO – VRs” link  
https://www.facebook.com/groups/VRNORFLU/  
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