
 
                                             

 

 

ORIENTAÇÃO PARA ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO  
 
REQUISITOS 

- O veículo deverá ser adquirido e registrado no Detran em nome do deficiente.  

- A isenção só se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo 

fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

- Para solicitar a isenção, o adquirente não pode ter débitos com a Fazenda Pública Estadual ou Distrital. 

- A isenção de ICMS só se aplica à operação de saída amparada por isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI, nos termos da legislação federal vigente. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Formulário de Requerimento de Isenção de ICMS; 

 Declaração de isenção de IPI fornecida pela receita Federal; 

 Laudo médico do Detran; 

 Comprovante de disponibilidade financeira ou patrimonial (declaração de IRPF ou comprovante de 

rendimento) do portador da deficiência física, ou do seu cônjuge ou companheiro em união 

estável, ou dos seus ascendentes, ou dos seus descendentes ou de seus irmãos; 

 Declaração da concessionária contendo:  
a. Identificação do beneficiário (Nome, RG e CPF); 

b. Identificação detalhada do veículo, inclusive o estado de origem; 
c. Informar o preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluindo os 

tributos incidentes; 

d. Declarar que o benefício fiscal vai ser repassado ao adquirente; 
e. Declarar que o veículo destina-se ao uso do pessoa com deficiência; 

f. Caso alguma adaptação seja necessária, declarar que o veículo será adaptado 
conforme laudo médico e indicar quem será o responsável pela adaptação - fábrica ou 

adquirente.         
 

Caso o beneficiário não seja considerado inapto a dirigir pelo médico do Detran: 

 CNH do condutor; 

 Comprovante de residência do beneficiário; 

 
Caso o beneficiário seja considerado inapto a dirigir pelo médico do Detran: 

 Formulário de identificação dos condutores autorizados. 

 CNH dos condutores autorizados; 

 Comprovante de residência dos condutores autorizados; 

 
Caso a comprovação de disponibilidade financeira seja de algum parente, conforme o Inciso II § 5°: 

 Documento que comprove o parentesco entre ele e o beneficiário; 

 

Caso a PCD seja menor de idade e seus pais sejam os requerentes: 
 RG ou certidão de nascimento. 

 

Caso a PCD tenha um representante legal: 

 Documento que comprove a representação legal (conforme inciso VII da cláusula terceira do 
convênio 38/12). 

 
 

Caso a entrada do processo seja feita por um despachante: 

 Procuração assinada. Clique aqui para visualizar o modelo da procuração. 

 Documento de identificação do despachante. 

 

 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/IPVA/Formularios%20para%20impresso%20IPVA/Procura%C3%A7%C3%A3o.pdf

