
                                                  

                

 
 

ORIENTAÇÃO PARA ISENÇÃO DE IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

Para Pessoas com Deficiência 

 

REQUISITOS 

 

- Esta isenção é limitada a um veículo por beneficiário. 

 

- O veículo deve ter potência menor ou igual a 2.000 cilindradas.  

 

- O beneficiário, o seu responsável legal ou, sucessivamente, o seu cônjuge, o seu ascendente ou descendente 

devem comprovar a disponibilidade financeira ou patrimonial para a aquisição e manutenção do veículo. 

- Conforme laudo médico expedido pelo DETRAN-PE:  

• Quando o beneficiário for apto a dirigir, o veículo deverá estar especialmente adaptado à sua condição; 

• Quando o beneficiário for inapto a dirigir, essa circunstância deverá constar no laudo médico;  

 

BASE LEGAL: Art.5º, inc VII, LEI Nº 10.849, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1992 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS COM ISENÇÃO DE ICMS 

 

• Requerimento de Isenção de IPVA; 

• Despacho de isenção do ICMS e o nº do processo de isenção no SEI; 

• Nota fiscal do veículo; 

• Documento de Arrecadação Estadual do IPVA (DAE), gerado no momento de emplacamento do veículo; 

 

Caso o veículo precise de alguma adaptação: 

• Documento de vistoria do Detran-PE, ou termo de compromisso, caso as adaptações necessárias não 

tenham sido realizadas no veículo; 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA VEÍCULOS NOVOS ADQUIRIDOS SEM ISENÇÃO DE ICMS 

 

• Requerimento de Isenção de IPVA; 

• Nota fiscal do veículo; 

• Documento de Arrecadação Estadual do IPVA (DAE), gerado no momento de emplacamento do veículo; 

• Laudo médico fornecido pelo Detran-PE; 

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

rendimento) do portador da deficiência física, do seu cônjuge, dos seus ascendentes ou dos seus 

descendentes; 

 

Se o beneficiário não for considerado inapto a dirigir pelo médico do Detran: 

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

 

Se o beneficiário for considerado inapto a dirigir pelo médico do Detran:  

• Ficha dos condutores e cópia das respectivas habilitações; 

 

Caso o veículo precise de alguma adaptação: 

• Documento de vistoria do Detran-PE, ou termo de compromisso, caso as adaptações necessárias 

não tenham sido realizadas no veículo; 



 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA VEÍCULOS USADOS 

 

• Requerimento de Isenção de IPVA; 

• Cópia do documento do veículo; 

• Laudo médico fornecido pelo Detran-PE; 

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

rendimento) do portador da deficiência física, ou do seu cônjuge, ou dos seus ascendentes ou dos seus 

descendentes; 

 

Se o beneficiário não for considerado inapto a dirigir pelo médico do Detran: 

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

 

Se o beneficiário for considerado inapto a dirigir pelo médico do Detran:  

• Ficha dos condutores e cópia das respectivas habilitações; 

 

Caso o veículo precise de alguma adaptação: 

• Documento de vistoria do Detran-PE ou termo de compromisso, caso as adaptações necessárias 

não tenham sido realizadas no veículo; 

 

 

IMPORTANTE: A isenção só é concedida se o proprietário do veículo estiver adimplente em relação a qualquer 

débito de IPVA de sua responsabilidade e o benefício deverá ser requerido até o vencimento da quota única do 

exercício em curso, conforme § 1º e § 2º, Art 5º da LEI Nº 10.849/1992. 

 

 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Leis_Tributarias/1992/Lei10849_92.htm

