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SERVIÇO
MARCIO FERNANDES/AE

Passo a passo
nas compras
especiais
Confira o que fazer para
conseguir isenção de IPI,
ICMS e IPVA ao adquirir
veículos para deficientes
THIAGOLASCO
thiago.lasco@grupoestado.com.br

A lei garante aos portadores de
deficiências a isenção de IPI,
ICMS e IPVA na comprade automóveis. O que nem todo mundo
sabe é que o benefício não se limitaa cadeirantes– inclui doenças como artrose, tendinite e
câncerdemama.Oprocedimento é trabalhoso, mas compensa:
com o abatimento dos tributos,
o preço do veículo fica cerca de
25% menor. E o carro é livre do
rodízio municipal vigente em São Paulo.
O primeiro passo é
ser examinado por
um perito do Detran, que atende
Éotempomínimo,em
em clínicas credenanos,queobeneficiado
ciadas. É bom levar
pelaisençãodeIPItem
umrelatóriomédico,
deficarcomocarro
comdiagnóstico,código da doença e procedimentosrealizados,comocirurgias.Apósreconheceraveracidade do caso, o perito indicará o
tipo de veículo a ser usado.
Em seguida, é preciso obter
umacarteiradehabilitaçãoespecial. Autoescolas especializadas
em deficientes possuem carros
adequados para realização das
aulas e exame. Feito isso o Detran emite um laudo que permite ao interessado pedir as isenções dos impostos.
Arenúncia do IPI deveser solicitada à Receita Federal. Após a
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Helena tem prótese de
fêmur e pôde comprar
um Fit com isenções

TOMENOTA
Dicas
>> Oroldesituaçõesquepermitem
pleitearaisençãoégrandeesujeito
ainterpretaçõesdivergentes.
Quemdáapalavrafinaléoperitodo
Detran.Ointeressadoquerecebeu
umanegativapodeterresultado
diversoemoutratentativa;
>>Éprecisocomprovarcondições
financeirasparacompraroveículo.
Oobjetivoéevitarquedeficientes
sejamusadosemcompraspara
terceiros.Emfinanciamentos,as
parcelasnãopodemcomprometer
maisde30%darendamensal;

>>Ointeressadosódeveiniciaro
procedimentoquandoforcomprar
oveículo.OlaudodoDetranvalepor
umanoeascartasdeisenção,por
180dias.Éprecisoficaratento,pois
afábricapodedemorarparafaturar
ocarroeháriscodeoprazovencer;
>>Noscasosemqueobeneficiado
nãotemcomodirigir(criançase/ou
tetraplégicos,porexemplo)é
possívelindicaratétrêscondutores
paraoveículo.Porora,aisenção
paranão-condutoresabrange
apenasoIPI.Apartirdejaneirode
2013valerátambémparaoICMS.

aprovação é possível procurar
umaconcessionáriaparaadquirir o veículo, que deve ser nacional ou feito no Mercosul e ter tabela de até R$ 70 mil.

A loja faz uma declaração com
osdadosdomodelo,eocomprador deve ir, então, à Secretaria
daFazenda,parasolicitaraisenção do ICMS e do IPVA. Vencida

essaetapa, ocarroéfaturado pela fábrica em nome do solicitante. Depois, é só pedir a dispensa
do rodízio na prefeitura.
Carros com essas isenções só
podem ser revendidos após dois
anos. Para fazer um nova compra,é precisorepetiro processo.
Muitosrecorremadespachantes e assessorias especializadas.
Esses profissionais cobram cerca de R$ 600 pelo serviço. Algumasconcessionáriastêmdepartamentos de vendas especiais,
que podem ajudar.
Como escolher
Algumas limitações físicas exigem que o carro seja adaptado.
Paramuitas,tercâmbioautomático é suficiente.
Esse é o caso da aposentada
Helena Stavro, de 82 anos. Ela
tem uma prótese de fêmur na
perna esquerda e comprou um
HondaFit com isençãoem 2007.

