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especiais que tem alguém que dirija por ele – seja por 
deficiência física, visual ou autismo – fica isento de IPI na 
compra de um carro, e o automóvel no qual circula fica livre 
do rodízio também.  
Vale destacar que não se trata de um benefício apenas 
para carros automáticos ou adaptados. A isenção vale para 
qualquer automóvel – uma vez que a simples aquisição de um 
veículo já representa uma liberdade de deslocamento que a 
pessoa com deficiência não teria de outra forma. 
Para conseguir essa habilitação, é necessário obter um laudo 
da Receita Federal assinado por dois médicos credenciados 
ao SUS. Caso o paciente tenha deficiência mental, o exame 
precisa ser feito por um psiquiatra e um psicólogo. Para 
deficiência física, deve ser atestado por um especialista 
correspondente à deficiência que a pessoa tiver – e que 
preste serviço para a Unidade Emissora do Laudo (UEL). 
Como você viu pelo exemplo de Maria Fernanda, o termo 
“deficiência” é mais amplo no caso do PCD. Dificilmente em 
outra circunstância alguém com artrose seria caracterizado 
como deficiente. Mas, para essa habilitação especial, sim. 
De acordo com o decreto nº 3.298/1999, entende-se por 
deficiência a “perda ou anormalidade de uma estrutura 
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de uma atividade, 
dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 
(Confira no box desta matéria as doenças ou deficiências 
enquadradas nessa isenção de imposto.)

BENEFÍCIO COM RESPONSABILIDADE 
Na aquisição de um veículo, o benefício da isenção só 
pode ser utilizado a cada dois anos, mas sem limite para 
renovações. Igualmente, os condutores beneficiados só 
podem vender um veículo a cada dois anos. Se quiser fazer 
uma negociação antes, será necessário pagar todos os 
impostos isentados na hora da compra, com a atualização 
monetária e os acréscimos legais considerando a data da 
aquisição do veículo. Já passados os dois anos obrigatórios, 
o automóvel poderá ser comercializado pelo valor normal  
de mercado.  
No caso de pessoas com necessidades especiais, mas que 
não são condutoras dos veículos, a isenção do IPI oferecida 
para terceiros (familiares ou responsáveis pelo transporte 
da pessoa) é menor – geralmente, reduz o custo do veículo 
em 15%. O carro pode ser utilizado por outros condutores 
sem deficiência de forma esporádica, desde que cumpra o 

objetivo do benefício, que é transportar o deficiente quando 
necessário. 
É importante lembrar que, no caso de fraude, o portador de 
deficiência pode ser enquadrado em duas situações: 
- Criminal: pode acarretar processo e, em situações mais 
graves, pena de prisão. 
- Fiscal: será cobrada devolução dos tributos com juros e multa. 
 
PASSO A PASSO PARA OBTER O BENEFÍCIO 
1 – Habilitação 
O portador de deficiência deve ir até uma autoescola 
especializada. Se já tiver habilitação comum, deve renová-la 
junto ao Detran de sua cidade para que conste a observação 
das restrições específicas para o seu caso. 
 
2. Laudo médico  
O documento deve ser obtido no Detran. Nele, o médico irá 
atestar o tipo de deficiência ou a incapacidade para conduzir 
veículos comuns. Neste documento constarão o tipo de 
carro, características e adaptações necessárias. O laudo do 
médico do Detran é necessário para obter a CNH especial. 
Já para apresentar a requisição à Receita, é necessário um 
laudo do médico credenciado ao SUS.  
Será necessária uma cópia dos exames e atestados, 
principalmente quando as deficiências não forem aparentes.
 
3. Isenção de IPI e IOF 
A requisição da isenção tem de ser feita antes da escolha 
do carro. Quando for aprovada a solicitação, a Receita 
Federal emitirá um documento mencionando a isenção. 
Para o andamento do processo, será necessário apresentar 
a documentação na Delegacia Regional da Receita Federal 
mais próxima de sua residência: 
•  Requerimentos de pedido de isenção de IPI e IOF 

fornecidos pela Receita Federal.
•  Laudo médico e carteira de habilitação, (duas) cópias 

autenticadas por cartório.
•  Duas cópias autenticadas por cartório dos seguintes 

documentos: CPF, RG e comprovante de endereço (luz ou 
telefone fixo).

•  Levar as duas últimas declarações de Imposto de Renda.
•  Comprovante de regularidade perante o INSS.
•  Para autônomo, empresário e profissional liberal, 

declaração do INSS que demonstre recolhimento mensal, 
chamada de DRSCI. 

Alexandre Martins Xavier

T enho um diagnóstico de artrose no joelho que me 
impede de manter movimentos repetitivos na perna 
esquerda, justamente a que usamos na embreagem do 

carro. Mas dirigir é uma necessidade para mim, tanto para 
fazer o deslocamento de meus pais idosos quanto para ir ao 
trabalho.” O depoimento é da recepcionista Maria Fernanda 
Serrazes, de 63 anos. Após uma conversa com seu 
ortopedista, ele disse que o caso dela permitiria a obtenção 
de uma carteira de habilitação especial, para pessoas que 
têm algum tipo de restrição física ou mental: trata-se da 
PCD (pessoa com deficiência), uma licença criada para 
facilitar a mobilidade de indivíduos que, sem os benefícios 
ligados a essa habilitação, teriam dificuldades para se 
deslocar ou poderiam até ter seus quadros agravados pelo 
uso do carro. No caso de Maria Fernanda, a isenção de 
impostos associada ao PCD lhe deu a chance de comprar 
um veículo automático, acabando com o transtorno físico 

que era acessar o pedal da embreagem. “Recebi um laudo 
do próprio médico e segui todos os trâmites obrigatórios 
até tirar uma nova carteira de motorista e comprar meu 
carro automático”, ela explica. “Hoje consigo me locomover 
com o automóvel sem sentir dores, o que melhorou muito a 
minha qualidade de vida.” 
De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem 45 
milhões de pessoas que se enquadram na situação de PCD. 
São indivíduos que podem contar com facilidades do governo 
no seu deslocamento sobre quatro rodas.  

FACILITANDO A VIDA 
O benefício PCD isenta os condutores dos impostos ligados à 
aquisição e ao uso do carro zero-quilômetro – IPI, IOF, ICMS, 
IPVA. Além disso, o motorista fica liberado das restrições 
de horário de circulação do rodízio municipal. E até quem 
não dirige pode ter benefícios. O portador de necessidades 

HABILITAÇÃO  
ESPECIAL (PCD)
CONHEÇA AS SITUAÇÕES EM QUE É POSSÍVEL REQUERER 
BENEFÍCIOS COMO ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA COMPRA 
DO CARRO E ATÉ LIBERAÇÃO DO RODÍZIO

Guilherme Serrazes

“

Maria Fernanda Serrazes,  
com sua habilitação PCD
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4. Isenção de ICMS  
Após o processo de isenção do IPI e IOF, o condutor deve 
procurar os veículos que se enquadram no benefício, 
escolher um carro zero-quilômetro e solicitar no 
concessionário o documento para pedir a isenção do 
imposto. São necessários...
•  Kit de requerimento de isenção de ICMS do Estado onde 

o condutor possui CNH, assinado com firma reconhecida, 
conseguido no posto fiscal da Secretaria da Fazenda.

•  Laudo médico (Detran) original e carteira de habilitação, 
duas cópias autenticadas por cartório.

•  Uma cópia autenticada por cartório dos seguintes 
documentos: CPF, RG e comprovante de endereço que 
demonstre consumo (água, luz ou telefone fixo).

•  Carta do vendedor (que será emitida pela montadora que 
fabrica o carro escolhido). Esse documento é fornecido 
pela concessionária onde será efetuada a compra.

•  Cópia simples da última declaração de Imposto de Renda 
(ano vigente).

•  Comprovantes de capacidade econômica financeira. 
Exemplo: holerite, extrato de poupança, aplicação ou 

CNH especial, sendo o automóvel sem adaptações para PCD. 
É necessário apresentar os seguintes documentos na 
Delegacia Regional da Receita Federal:
•  Kit de requerimentos de isenção de IPI fornecidos pela 

Receita Federal.
•  Declaração de identificação de até três condutores 

autorizados, com firma reconhecida em cartório das 
assinaturas de todos os envolvidos no processo.

•  Cópia autenticada do RG, CPF e comprovante de 
endereço da pessoa portadora de deficiência física, assim 
como dos condutores envolvidos. (No caso de pessoa 
portadora de deficiência menor de 18 anos e dependente 
dos pais ou responsável, que não tiver RG e CPF, anexar 
certidão de nascimento.)

•  Duas vias do laudo médico, conforme modelo específico 

documento do atual veículo que será vendido e usado 
como parte de pagamento.

 
5. Isenção de IPVA 
A concessão apenas para deficientes condutores habilitados 
varia de Estado para Estado. Usamos aqui como exemplo o 
Estado de São Paulo para montar o guia, mas outros, como 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Sergipe, 
Pará, Piauí, Amazonas, Maranhão, Acre e Rondônia, 
também restringem a isenção apenas a condutores. 
Essa isenção deve ser solicitada após a escolha do 
veículo, e só será encaminhada quando o veículo zero (a 
documentação deve ser apresentada até 30 dias após a 
compra) ou usado estiver devidamente documentado em 
nome da pessoa portadora de deficiência física. 
É necessário encaminhar os seguintes documentos no posto 
fiscal da Secretaria da Fazenda da área de sua residência:
•  Kit de requerimento de isenção de IPVA em três vias.
•  Laudo médico e carteira de habilitação em duas cópias 

autenticadas por cartório.
•  Uma cópia autenticada de RG, CPF, comprovante de 

residência (água, luz ou telefone fixo), carteira de 
motorista, certificado de propriedade e licenciamento 
do veículo frente e verso (obrigatoriamente em nome do 
deficiente).

•  Uma cópia da nota fiscal da compra do carro (somente 
para zero-quilômetro).

•  Cópia autenticada da nota fiscal do serviço de adaptação 
do seu veículo (caso seja necessária alguma adaptação).

•  Declaração de que irá possuir apenas um veículo com a 
isenção de IPVA. (No caso de ter mais de um veículo em 
seu nome, só será aceita a isenção de um, ficando os 
demais sujeitos ao pagamento normal do tributo.)

 
6. Isenção de multas de rodízio 
O condutor pode rodar todos os dias com seu veículo, 
independente da restrição colocada a finais de placas pelo 
rodízio municipal. Para isso, ele deve cadastrar o veículo 
junto ao órgão competente, evitando que as multas sejam 
cobradas. 
O requerimento pode ser encontrado no site www.cetsp.com.br
 
7. Isenção de IPI – não condutor  
Neste caso, não há a necessidade de se obter a CNH especial. 
O veículo pode ser conduzido por pessoas que não tenham a 

dado pela Receita Federal, a ser preenchido por 
especialista na área da doença ou deficiência credenciado 
ao SUS, especificando código CID de acordo com o grau 
de deficiência física ou visual.

•  Uma cópia simples da última declaração de Imposto de 
Renda (ano vigente) e seu respectivo recibo de entrega.

•  Documento que prove regularidade de contribuição à 
Previdência (INSS). Ex: holerite (destacar campo que 
informe o valor recolhido para o INSS), Extrato Semestral 
de Aposentadoria (caso esteja aposentado) ou, no caso 
de ser autônomo ou possuir empresa no nome, certidão 
negativa de regularidade de contribuição para o INSS. 
Isso pode ser conseguido com seu contador ou pelo site 
www.dataprev.gov.br (basta informar o NIT – número de 
inscrição do trabalhador). 

Conheça os problemas de saúde física 
ou mental que credenciam a pessoa a 
ter uma habilitação PCD.

Aids 
Amputação
Artrite reumatoide
Artrodese
Artrogripose
Artrose
Ausência de membros
Autismo
AVC (Acidente Vascular Cerebral)
AVE (Acidente Vascular Encefálico)
Bursite
Câncer (alguns tipos)
Cardiopatia
Deficiência visual ou cegueira (nos 2 
olhos) 
Deficiência mental 
Derrame
Diabetes

Doenças degenerativas
Doenças neurológicas
DORT (Distúrbio Osteomuscular 
Relacionado ao Trabalho)
Encurtamento de membros e más-
formações
Esclerose múltipla
Hemiparesia
Hemiplegia
Hemofilia
Hepatite C
Hérnia de disco
HIV positivo
LER (Lesão por Esforço Repetitivo)
Lesões com sequelas físicas 
Linfomas 
Lúpus 
Manguito rotador
Mastectomia (retirada da mama)
Membros com deformidades 
congênitas ou adquiridas
Monoparesia

Monoplegia
Má-formação
Nanismo (baixa estatura)
Paraplegia
Parkinson
Poliomielite
Problemas de coluna
Prótese interna ou externa. Ex: 
joelho, quadril, coluna, etc.
Quadrantectomia (retirada de parte 
da mama)
Renal crônico (fístula) 
Sequelas físicas 
Síndrome do túnel do carpo 
Talidomida
Tendinite crônica
Tetraparesia 
Tetraplegia
Triparesia 
Triplegia

RESTRIÇÕES, DOENÇAS E DEFICIÊNCIAS


