
Veja quais são os 
procedimentos legais 
para obter habilitação 
especial e comprar 
um automóvel com 
isenções de impostos.

Ida ao Detran
O condutor (ou o familiar responsável) 
deve procurar o Detran para agendar 
uma perícia médica que comprove as
necessidades especiais e determine 
quais são as adaptações necessárias 
no veículo.

Documentos exigidos
• Protocolo de agendamento impresso
• RG e CPF (originais e cópias simples)
• Comprovante de endereço
emitido  há, no máximo, três meses
(original e cópia simples)
• Formulário Renach (Registro 
Nacional de Carteiras de Habilitação) 
entregue pelo último perito 
consultado (médico ou psicólogo)

Na prática
Na sequência, o motorista 
precisa agendar uma banca 
examinadora no Detran e realizar
a prova prática que comprove 
sua capacidade de conduzir. 

Comprovante médico
O motorista deve procurar um médico e 
solicitar um laudo técnico que descreva 
sua patologia e relate a sua rotina diária.

Carteira de 
habilitação específica

ao benefício, o comprador deve
Depois de identificar se tem direito

procurar uma autoescola para  
iniciar o processo de obtenção 
da CNH ou fazer alterações 
no documento, para que seja 
identificado como Portador
de Necessidades Especiais (PNE).  

PASSO A PASSO PARA
CONSEGUIR OS DESCONTOS

Equipamentos
As adaptações necessárias serão 
feitas no carro, de acordo com a 
necessidade do proprietário.

• Doença neurológica
ou degenerativa como mal
de Parkinson, AVC, paralisia 
cerebral, síndrome de 
Down, AVE (Acidente 
Vascular Encefálico), vítima 
de talidomida, ostomia
e esclerose múltipla.

• Paralisia como triplegia, 
triparesia, monoplegia, 
monoparesia, paraplegia, 
tetraplegia, tetraparesia.

• Pessoas com ausência
ou má-formação de membro 
(como nanismo, amputação, 
encurtamento de membros
ou mastectomia)

• Doença que prejudique
a mobilidade de braços
e ombros como túnel do carpo,
bursite e tendinite.

• Problemas de coluna: escoliose 
acentuada, espondilite 
anquilosante e hérnia de disco.

• Patologias como diabetes, 

câncer, cardiopatia e linfoma.

• Comprometimento em nervos 
e ossos como artrite, artrose, 
artrodese, lesões por esforço 
repetitivos, próteses
internas e externas.

• 
campanha visual menor que 
20º e acuidade visual menor 
20/200 (índice de Snellen).

• 
severas que impossibilitem 
a condução, um membro
da família torna-se
representante  legal e passa
ter direito ao desconto.

PATOLOGIAS COM
DIREITO AOS DESCONTOS
DE IPI E ICMS

Isenção do IPI
O comprador deve ir até a Delegacia 
Regional da Receita Federal 
mais próxima para apresentar
os documentos e laudos necessários 
e requisitar a isenção de IPI. A lista 
de documentos está disponível em 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/isencao-icms-veiculos/
Paginas/PaginaGuiaDoUsuario.aspx

Escolha seu carro
Para ser contemplado com os 
benefícios, o comprador deve optar 
por um modelo zero-quilômetro, 
fabricado no Brasil, com preço 
máximo de R$ 70 mil para isenção 
total. Acima desse valor, apenas 
o IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) é descontado.

Isenção do ICMS
Depois de escolher o veículo,
o cliente deve requerer a isenção 
do ICMS na Secretaria da Fazenda 
do Estado, por meio de uma carta 
concedida pela loja na qual o carro 
será adquirido. Feito isso, a compra 
já pode ser realizada.

Isenção de IPVA e rodízio
Depois de concretizar a compra, 
a pessoa deve retornar ao Detran 
para que o documento do veículo 
receba o status de intransferível por 
dois anos. O proprietário receberá 
o cartão para estacionar em vagas 

Minha escolha faz a diferença no trânsito


