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RESUMO  

No Brasil, a pessoa com necessidades especiais tem o direito à isenção de impostos incidentes 

sobre a aquisição de veículos automotores, garantido por leis, porém muitas dessas pessoas não 

conseguem exercer tal direito, porque, dentre outros fatores, não têm conhecimento e acesso às 

informações para exercê-lo. Além disso, quando as pessoas titulares do direito ao benefício 

fiscal fazem os requerimentos para obterem as isenções dos impostos, o procedimento é 

altamente burocrático e moroso, o que acaba prejudicando os próprios beneficiários de tal 

direito. Com isso, na maioria dos casos, no âmbito prático, esse direito não é realmente 

efetivado como deveria ser, em que as pessoas que possuem esse direito, não são tratadas de 

maneira desigual para garantir a igualdade entre todos. A presente discussão é um tema de 

extrema relevância social, que contribui para que todas as pessoas saibam lidar e conviver com 

as diferenças que existem entre elas. A pesquisa que se propõe pertence à vertente metodológica 

jurídico-sociológica, do tipo de investigação jurídico-compreensivo ou jurídico-interpretativo. 

A técnica de pesquisa selecionada para a investigação proposta é a pesquisa teórica.   

  

Palavras Chave: Direitos Humanos; Direitos do Portador de Necessidades Especiais; 

Efetivação dos Direitos do Portador de Necessidades Especiais no Brasil; Isenções Tributárias; 

Direito Tributário.  
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1- INTRODUÇÃO  

  

  

De acordo com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

“todos são iguais perante a lei”, isso implica que, os iguais devem ser tratados de forma igual e 

os desiguais de forma desigual à medida que se desigualam. Desta forma, para que os portadores 

de deficiência tenham a igualdade desenhada pelo legislador constituinte, deveria possuir 

políticas e medidas específicas, o que nem sempre ocorre na prática, agravando a injustiça 

existente neste cenário.   

A partir da análise do ordenamento jurídico brasileiro, é possível afirmar de forma 

preliminar que na sociedade brasileira a pessoa portadora de necessidades especiais possui 

alguns direitos  garantidos por leis, como por exemplo, a isenção de impostos veiculares, porém 

muitas dessas pessoas não conseguem exigir do Estado o seu cumprimento, porque, dentre 

outros fatores, não têm conhecimento e acesso às informações sobre seus direitos, pelo fato de 

eles não serem divulgados da maneira como deveria ser, pelo Estado e pela imprensa.   

O tema-problema da pesquisa que se pretende desenvolver refere-se à efetivação dos 

direitos da pessoa portadora de necessidades especiais no Brasil, que contribui para que todas 

as pessoas saibam lidar e conviver com as diferenças que existem entre elas.  

O problema objeto da investigação científica proposta é: Em que medida, no Brasil, a 

pessoa portadora de necessidades especiais tem a garantia da informação e da efetivação em 

relação aos seus direitos previstos na legislação, no que se refere a análise do gozo do benefício 

fiscal na aquisição de veículos automotores?  

No âmbito da efetivação dos direitos da pessoa com necessidades especiais, 

aparentemente há um desinteresse por parte do Estado, que, apesar de criar as condições legais, 

não se mobiliza para efetivá-las. Isso asseguraria uma condição de vida mais digna para essas 

pessoas. No ordenamento jurídico brasileiro existem leis que garantem direitos aos portadores 

de necessidades especiais, mas o Estado não consegue dar efetividade a tais medidas. Essa é 

uma das grandes diferenças do Brasil para os países com qualidade de vida elevada.  

A partir disso, se enfrenta a seguinte questão: o Estado brasileiro, apesar de garantir os 

direitos aos portadores de necessidades especiais, executa medidas para que tais direitos sejam, 

de fato, exercidos por aqueles que necessitam?  
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Esse tema de pesquisa, apesar de não ser explorado por grande parte das pessoas, é um 

tema de extrema importância e relevância social. Envolve tanto a questão sobre a efetivação dos 

direitos dessas pessoas na sociedade brasileira, quanto a questões inerentes à justiça e a inclusão 

social das pessoas com necessidades especiais. 

A relevância desse assunto pode ser verificada através da análise das informações 

coletadas pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010. Segundo a pesquisa 45,6 milhões de 

brasileiros, aproximadamente 24% da população, declarou possuir algum tipo de deficiência 

(auditiva, visual, motora ou mental).   

Assim sendo, a justificativa para a presente pesquisa está na necessidade de constatar a 

efetividade dos direitos da pessoa portadora de necessidades especiais em relação aos benefícios 

fiscais na compra de veículos automotores, que são garantidos pela legislação brasileira. Com 

isso, devido ao fato de existirem medidas específicas para cada tipo de deficiência e, visando 

delimitar o recorte do trabalho, analisaremos tão somente a medida que garante a isenção de 

impostos na aquisição de veículos automotores por deficientes físicos.   

O objetivo geral do trabalho é analisar por que, no Brasil, os direitos da pessoa 

portadora de necessidades especiais, que são garantidos pela legislação, às vezes não são 

efetivados. E quais são os obstáculos que o requerente enfrenta para que ele tenha os seus 

direitos concretizados na prática. E, como objetivos específicos do trabalho, enumeram-se os 

seguintes:  

  

i) Verificar como no Brasil, o portador de necessidades especiais tem 

acesso à informação sobre os seus direitos.  

ii) Analisar como ocorre a efetivação do direito da pessoa portadora de 

necessidades especiais à isenção de impostos na compra de veículos. 

iii) Analisar se existe descaso e morosidade do Estado brasileiro para  

efetivar, colocar em prática os direitos da pessoa com deficiência.  

  

A pesquisa que se propõe pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica. Em 

relação ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação de Gustin (2010), o tipo jurídico-

compreensivo ou jurídico-interpretativo. Para Gustin (2010, p. 28), neste tipo, “utiliza-se do 

procedimento analítico de decomposição de um problema jurídico em seus diversos aspectos, 

relações e níveis. (...) São as pesquisas que investigam objetos de maior complexidade e com 
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maior aprofundamento”. Assim sendo, diante do tema de pesquisa proposto, trata-se do tipo 

mais adequado à pesquisa.  

Quanto à natureza dos dados, serão fontes primárias trabalhos científicos de outros 

pesquisadores e especialistas que exploram o tema sobre os direitos da pessoa portadora de 

necessidades especiais e os direitos humanos, livros que tratam da defesa desses direitos e dados 

estatísticos. Serão ainda fontes primárias as reportagens e notícias que estejam relacionadas com 

a efetivação do direito do portador (a) de necessidades especiais à isenção de impostos 

veiculares no Brasil, os documentos oficiais juntamente com as leis brasileiras que 

regulamentam os direitos da pessoa portadora de necessidades especiais e a Constituição  

Brasileira.     

A técnica da pesquisa selecionada para a investigação proposta é a pesquisa teórica. Essa 

técnica foi escolhida pelo fato de ela poder ajudar a solucionar problemas relacionados com o 

acesso à informação, no qual “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral (...). (CF, artigo. 5, XXXIII) como é o 

caso da efetivação dos direitos da pessoa portadora de necessidades especiais no Brasil, 

gerando, com isso, conhecimento.    

O presente trabalho, no primeiro capítulo, apresenta o conceito de deficiência e as suas 

classificações em deficiência física, auditiva, visual e mental. Depois, o segundo capítulo, 

aborda a evolução histórica dos direitos da pessoa com deficiência. Em seguida, o terceiro 

capítulo discorre acerca da importância do princípio da dignidade da pessoa humana 

relacionado com os direitos da pessoa portadora de necessidades especiais.  

Por sua vez, no quarto capítulo se discute sobre as ações afirmativas que visam incluir a 

pessoa portadora de necessidades especiais na sociedade. O quinto capítulo descreve os 

procedimentos para a isenção dos impostos ICMS e IPVA no estado de Minas Gerais, IPI e IOF 

(tanto o procedimento padrão quanto o eletrônico pelo sistema Sisen). Por fim, o último capítulo 

apresenta a conclusão.    
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2- DEFICIÊNCIA  

  

  

No Brasil, 45,6 milhões de brasileiros, aproximadamente 24% da população, possui  

algum tipo de deficiência. Esse capítulo apresenta o conceito de deficiência e as suas 

classificações em deficiência física, auditiva, visual e mental.  

  

  

2.1- CONCEITO DE DEFICIÊNCIA  

  

O conceito geral de deficiência pode ser entendido da seguinte forma, de acordo com  

Ciszewski (2005, p.25): “deficiência é toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica”. Ainda segundo Ciszewski (2005, p.27-28):  

  
Pessoa portadora de deficiência é aquela que apresenta, em comparação com a maioria 

das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de 

fatores inatos e/ou adquiridos, de caráter permanente e que acarretam dificuldades em 

sua interação com o meio físico e social.   

  

O portal do Ministério Público do Paraná atribui o seguinte conceito para portadores 

de deficiência:  

São pessoas que apresentam necessidades próprias e diferentes que requerem atenção 

específica em virtude de sua condição de deficiência. Genericamente também são 

chamados de portadores de necessidades especiais. São pessoas que apresentam 

significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores 

inatos ou adquiridos, de caráter permanente, que acarretam dificuldades em sua 

interação com o meio físico e social.” (CONCEITOS..., 2015).  

  

  

Outra definição de deficiência é dada pelo autor Clemente (2003, p.17):  

   

A deficiência é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

que leva a pessoa a usar equipamentos, adaptações, meios e recursos especiais a fim 

de receber ou transmitir informações necessárias ao desempenho de funções. Já a 

deficiência permanente é aquela que ocorreu ou está estabilizada durante um período 

de tempo suficiente para não permitir recuperação e que não é provável que se altere 

apesar de novos tratamentos médicos ou cirúrgicos.   
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A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

apresenta o seguinte conceito:  

Art. 1 - Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em  

igualdades de condições com as demais pessoas. (ONU, 2007)  

  

Nesses termos, entende-se como pessoa portadora de deficiência aquela que possui 

diferenças no âmbito físico, visual, auditivo ou intelectual (mental), que pode ser temporária ou 

permanente e, com isso, necessita de tratamento diferenciado para que possa viver em 

sociedade, como qualquer outro ser humano.   

A partir disso, apresentado o conceito de deficiência, é importante ressaltar que elas 

podem ser classificadas conforme a sua manifestação no corpo. O próximo tópico irá trabalhar 

quais são os tipos de deficiência existentes e apresentará dados sobre a representatividade de 

cada deficiência na população brasileira.   

  

  

2.2- CLASSIFICAÇÕES DE DEFICIÊNCIA E SUA REPRESENTATIVIDADE 

NA POPULAÇÃO BRASILEIRA.   

  

  

Em termos legais, as pessoas são classificadas como pessoas com deficiência, desde que 

se enquadrem em um dos critérios descritos nos incisos I (física), II (auditiva) III (visual) e IV 

(mental) do art. 4 do Decreto 3.298 de 1999. As pessoas que possuírem de forma associada duas 

ou mais deficiências, serão consideradas como pessoas com deficiência múltipla (V). Esse 

decreto tem o objetivo de proporcionar a integração da pessoa com deficiência, garantindo o 

exercício dos seus direitos individuais e sociais.  

Os dados do Censo Demográfico de 2010, revelam que deste total de 45,6 milhões de 

brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, 18,6% declarou possuir deficiência visual, 

5,10% alguma deficiência auditiva, 7% deficiência motora e 1,4% deficiência mental ou 

intelectual. Do total de pessoas que alegaram possuir alguma deficiência, 8,3% da população 

tem deficiências severas, sendo 3,46% com deficiência visual severa, 1,12% com deficiência 

auditiva severa, 2,33% com deficiência motora severa e 1,4% com deficiência mental ou 

intelectual severa. Do total das pessoas com deficiência, 1,6% são totalmente cegas, 7,6% são 

totalmente surdas e 1,62% não conseguem se locomover.    
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Para uma melhor compreensão do que caracteriza cada uma das deficiências e sua 

prevalência na população brasileira, apresenta-se abaixo a análise de cada uma delas:  

  

a) Deficiência Auditiva:  

  

O art. 4º, II, do já referido decreto, prevê que “deficiência auditiva é perda bilateral, 

parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 

de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”. (BRASIL, 1999)  

Conforme o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 5,10% da população brasileira 

declarou que tem deficiência auditiva, de maneira que 1,12% das pessoas possuem essa 

deficiência em sua forma mais severa. Por grupos de idades, das pessoas de 0 a 14 anos, 1,3% 

tem deficiência auditiva. De 15 até 64 anos, 4,2% e acima de 65 anos, 25,6% da população 

apresenta essa deficiência. Por sexo, 5,3% dos homens e 4,9% das mulheres tem deficiência 

auditiva.    

  

  

b) Deficiência Visual:   

  

Os critérios para que a pessoa seja considerada como deficiente visual estão previstos  

no art. 4º, III:   

  

Art. 4º, III - Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 

ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.  

(BRASIL, 1999)   

  

Conforme o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 18,60% da população brasileira 

declarou que tem deficiência visual, de maneira que 3,46% das pessoas possuem essa 

deficiência em sua forma mais severa. Por grupos de idades, das pessoas de 0 a 14 anos, 5,3% 

tem deficiência visual. De 15 até 64 anos, 20,1% e acima de 65 anos, 49,8% da população 

apresenta essa deficiência. Por sexo, 16,0% dos homens e 21,4% das mulheres tem deficiência 

visual.    

  

c) Deficiência Mental:  

  

Por sua vez, a deficiência mental pode ser entendida da seguinte forma, de acordo com 

o inciso, IV, do art. 4:   
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Art. 4º, IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 

à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;   
d) utilização dos recursos da comunidade;  
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer; e  
h) trabalho.    

  

A deficiência mental, segundo o autor Clemente (2003, p.19):   

  
Refere-se a padrões intelectuais reduzidos, apresentando comprometimento de nível 

leve, moderado, severo ou profundo. Os portadores de deficiência mental apresentam 

inadequação do comportamento adaptativo, que acontece em intensidade relacionada 

ao grau de comprometimento.  

  

Conforme o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 1,40% da população brasileira 

declarou que tem deficiência mental, de maneira que 1,4% dessas pessoas possuem essa 

deficiência em sua forma mais severa. Por grupos de idades, das pessoas de 0 a 14 anos, 0,9% 

tem deficiência mental. De 15 até 64 anos, 1,4% e acima de 65 anos, 2,9% da população 

apresenta essa deficiência. Por sexo, 1,5% dos homens e 1,2% das mulheres tem deficiência 

mental.    

  

  

d) Deficiência Física:  

  

  

O conceito de deficiência física é entendido da seguinte maneira, de acordo com o artigo 

4º, inciso I do decreto nº 3.298/99:  

  
 Art. 4º I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções;   

  

Segundo a autora Ciszewski (2005, p.32), deficiência física é:   

  
uma desvantagem, resultante de um comprometimento ou de uma incapacidade, que 

limita ou impede o desempenho motor de uma determinada pessoa, ocasionando 

alterações ortopédicas e/ou neurológicas”. A partir disso, a pessoa portadora de 

deficiência física tem uma redução, limitação em algum dos membros do seu corpo, 

ou até mesmo a ausência dele. Mas, ela tem a sua capacidade psíquica/mental perfeita, 
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não sendo afetada, com isso, podendo conviver com outras pessoas, ter lazer, 

educação, saúde, esporte e o acesso ao mercado de trabalho, desde que esteja apta a 

exercer as funções conforme sua capacitação, assim como qualquer outra pessoa. 

(CISZEWSKI, 2005, p.32).  

  

De acordo com o portal “Deficiente Online”:   

  
 A paraplegia é a perda total das funções motoras dos membros inferiores, enquanto a 

paraparesia, a perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. A 

monoplegia consiste na perda total das funções motoras de um só membro (inferior 

ou posterior), e a monoparesia, na perda parcial das funções motoras de um só membro 

(inferior ou posterior). A tetraplegia é a perda total das funções motoras dos membros 

inferiores e superiores, e a tetraparesia, a perda parcial das funções motoras dos 

membros inferiores e superiores. A triplegia se caracteriza pela perda total das funções 

motoras em três membros, enquanto a triparesia, pela perda parcial das funções 

motoras em três membros. A hemiplegia, por sua vez, consiste na perda total das 

funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo), e a hemiparesia, na 

perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo). 

No que se refere à ostomia, trata-se de uma intervenção cirúrgica que cria um ostoma 

(abertura, ostio) na parede abdominal para adaptação de bolsa de coleta, que visa à 

construção de um caminho alternativo na eliminação de fezes e urina para o exterior 

do corpo humano.  

  

Conforme o Censo Demográfico de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas), 7% da população brasileira declarou que tem deficiência física, de maneira que 

2,33% das pessoas possuem essa deficiência em sua forma mais severa. Por grupos de idades, 

das pessoas de 0 a 14 anos, 1,0% tem deficiência física. De 15 até 64 anos, 5,7% e acima de 65 

anos, 38.3% da população apresenta essa deficiência. Por sexo, 5,3% dos homens e 8,5% das 

mulheres tem deficiência física.  

Diante disso, pode-se perceber que as deficiências podem ser classificadas em quatro 

tipos: auditiva, visual, mental e física. Em resumo, a deficiência auditiva é aquela em que a 

pessoa perde a capacidade de ouvir, podendo ser parcial ou total, sendo a partir de 41 dB. A 

deficiência visual é aquela em que a pessoa perde a visão, ou seja, a capacidade de ver algo, 

podendo ser em um ou ambos os olhos. Já a deficiência mental é aquela em que a capacidade 

intelectual da pessoa é inferior à média e, com isso, as habilidades do convívio em sociedade 

são afetadas, como por exemplo, a capacidade de aprendizado da pessoa. Por fim, a deficiência 

física é aquela na qual apresenta uma limitação ou impedimento na capacidade motora da 

pessoa, como por exemplo, ao não conseguir fazer determinado movimento.  

Finalizado o breve estudo sobre a classificação das deficiências, o próximo capítulo irá  

traçar um breve histórico sobre os direitos das pessoas com deficiência.    

3- HISTÓRIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
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Ao longo do tempo, os direitos garantidos para as pessoas com deficiência progrediram 

e se desenvolveram, de maneira que antigamente, elas eram vistas como um “peso” para a 

sociedade. Os homens primitivos não plantavam e cultivavam o próprio alimento, com isso, 

tinham que caçar animais, tarefa que as pessoas com deficiência não conseguiam executar, 

vivendo em um ambiente desfavorável.   

  
Os estudiosos concluem que a sobrevivência de uma pessoa com deficiência nos 

grupos primitivos de humanos era impossível porque o ambiente era muito 

desfavorável e porque essas pessoas representavam um fardo para o grupo. Só os mais 

fortes sobreviviam e era inclusive muito comum que certas tribos se desfizessem das 

crianças com deficiência. (A PESSOA..., 2018)  

  

Os grupos tinham que se mudar constantemente de local e, por isso, o abandono e  

a eliminação de pessoas com algum tipo de deficiência não eram antiéticos ou imorais, devido 

ao fato de que a proteção prevalecia em relação aos riscos causados pela permanência de um  

“deficiente” no grupo, o que foi percebido por Dicher e Trevisam.  

Na Grécia Antiga, as crianças que tinham alguma deficiência poderiam ser condenadas 

à morte. E as outras crianças consideradas perfeitas, aos 12 anos de idade iam para a área rural, 

para aprender a sobreviver, e se não morressem, se tornavam posteriormente soldados, para 

enfrentarem as guerras e batalhas, conforme se pode perceber no trecho abaixo:  

  

Em Esparta os gregos se dedicavam à arte da guerra, preocupavam-se com as 

fronteiras de seus territórios, expostas às invasões bárbaras, principalmente do 

Império Persa. Pelos costumes espartanos, os nascidos com deficiência eram 

eliminados, só os fortes sobreviviam para servir ao exército de Leônidas (A 

PESSOA..., 2018)  

  

Por sua vez, em Roma o pai matava o filho que era deficiente (como por exemplo, com 

a falta de um membro do corpo) ou o abandonava, seguindo a Lei das XII Tábuas (450 a.C).  

Na Idade Média, havia mortes de pessoas com deficiência, em que parte da sociedade, 

sendo preconceituosa, via a deficiência como sendo um castigo de Deus e excluíam a pessoa 

das práticas religiosas e não se relacionavam com elas, conforme se pode perceber no fragmento 

a seguir:   

  

[...] A população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como 

castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de feiticeiros ou 

bruxos. As crianças que sobreviviam eram separadas de suas famílias e quase sempre 

ridicularizadas (A PESSOA..., 2018)  

  

  



14  

  

Depois desse período, as pessoas com necessidades especiais passaram a ter mais 

direitos garantidos por leis, havendo a melhoria da sua condição perante a sociedade como por 

exemplo, ao garantir a assistência social para essas pessoas.   

 Posteriormente, durante o Renascimento e as Revoluções Industriais, foram criadas 

tecnologias.  Com isso, começaram a aparecer, por exemplo, cadeira de rodas e veículos 

adaptados, que faziam com que a pessoa com deficiência pudesse ter uma vida melhor e, dessa 

maneira, uma inclusão mais fácil na sociedade. Assim como por meio da criação de leis, como 

por exemplo, a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e Declaração 

Universal dos Direitos do Deficiente Mental, na década de 1970.   

Além disso, o Brasil incorporou com o decreto 6949/2009, a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, assinada em 

New York no ano de 2007, e seu Protocolo Facultativo ao seu ordenamento jurídico, que tem 

status de norma constitucional, versando sobre direitos humanos. Essa Convenção reafirma que 

as pessoas com deficiência têm que exercer seus direitos humanos e liberdades fundamentais, 

diz quais áreas precisam de adaptações para que essas pessoas exerçam efetivamente seus 

direitos e áreas onde seus direitos foram violados e onde a proteção de seus direitos deve ser 

reforçada.     

No Brasil, as terminologias referentes aos direitos da pessoa com deficiência também 

evoluíram ao longo do tempo. De acordo com Gugel (2006, p. 25 apud CAMPOS, 2015, p. 23) 

a legislação brasileira empregou diversos termos para se referir a pessoa com deficiência como 

a palavra “desvalido”, na Constituição de 1934; “excepcional”, na Constituição de 1937 e na 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969; “pessoa deficiente” na Emenda Constitucional nº 12⁄78; 

“pessoa portadora de defeitos físicos”, na Lei nº 4.613, de 2 de abril de 1965; “inválido”, no  

Decreto Federal nº 60.501⁄67. Na atual Constituição Federal, constam “pessoa portadora de 

deficiência” e “portador de deficiência”.  

Segundo Sassaki (2003, p. 160 apud CAMPOS, 2015, p. 20) “a construção de uma 

verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a linguagem”, representando o 

respeito, a mudança de hábitos e a ruptura com os preconceitos.  

Desta forma, após apresentar um sintético histórico dos direitos da pessoa com 

deficiência, o próximo capítulo discorrerá sobre relação da dignidade da pessoa humana e a 

pessoa portadora de deficiência.  
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4- DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA  

  

  

A Constituição da República Federativa do Brasil tem a previsão do princípio da 

dignidade da pessoa humana, como sendo um direito fundamental no artigo primeiro, incisos 

terceiro e quinto. Em relação às pessoas com necessidades especiais, se espera ter a garantia de 

uma vida digna, cidadã e da sua inclusão junto à sociedade para que todas as pessoas saibam 

lidar e conviver com as diferenças existentes, o que é algo normal.   

Na Constituição Federal de 1988 existem vários artigos sobre os direitos das pessoas 

com deficiência, como por exemplo, os artigos 3º, inciso IV (que proíbe a discriminação); 5º 

(que diz respeito ao direito fundamental dignidade da pessoa); 7º, inciso XXXI (que proíbe 

diferenciação no salário); 23, inciso II (que diz respeito ao cuidado com a saúde e assistência 

pública); 24, inciso XIV (que protege o portador de necessidades especiais, o integrando na 

sociedade); 37, inciso VIII (que garante percentual mínimo de vagas em cargos e empregos 

públicos); 244 (que garante adaptação de ruas, edifícios públicos e do transporte coletivo para 

uso pelos deficientes). Com isso, as pessoas devem observar e cobrar do Estado, juntamente 

com os seus agentes, a real efetivação desses direitos, tendo desse modo, um tratamento 

isonômico com os demais cidadãos.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é a base para os demais princípios, na qual 

a dignidade é “um valor supremo que extrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do 

homem, desde o direito à vida” (SILVA, 2006, p. 38).   

A partir disso, a pessoa com deficiência deve ter os seus direitos efetivados para que 

possa ser tratada de maneira igual a qualquer outra, no seu âmbito material. Existe a igualdade 

em dois aspectos: material (que diz respeito à sua efetivação prática, considerando o caso 

concreto) e formal (que é prevista em lei, tratando todas as pessoas igualmente).  

Para explicar o princípio da igualdade, Bitencourt Neto (2010, p.106) afirma que:  

  
O direito ao mínimo para uma existência digna é uma das manifestações da igualdade 

material, na medida em que assegura meios para que situações de desigualdade de fato 

– necessidades especiais físicas ou psíquicas, incapacidade para o trabalho, entre 

outras – sejam pressupostos para gerar direitos subjetivos a abstenções ou a 

prestações. [...] Assim, pode-se dizer que a igualdade material permite fundamentar, 

no que se refere ao mínimo existencial, direitos concretos definitivos à criação da 

igualdade de fato.   
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Com isso, trata-se de maneira desigual as pessoas desiguais para se ter igualdade, como 

ocorre com a pessoa com deficiência, levando em consideração o caso concreto.   

Isso, para que se tenha um Estado Democrático de Direito, em que o autor Silva (2007,  

p.122), diz que: “A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar 

as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça 

social”.  

De acordo com Eliana Franco Neme, que atua principalmente na pesquisa sobre 

Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana é 

analisada como sendo um princípio do direito à vida, como algo fundamental para um Estado 

Democrático de Direito. Segundo a autora:   

É o homem o senhor e destinatário de todos os experimentos jurídicos. Direito e justiça 

existem e foram criados pelo homem e para o homem, e a idéia de generalização da 

espécie, apesar de ter sido um constante na história da humanidade, é hoje uma 

realidade que deve ser buscada por todos os Estados que se posicionam como Estados 

Democráticos de Direito. Se for assim, a dignidade da pessoa humana é nesse Estado 

Democrático valor fundamental a ser respeitado. A idéia de dignidade do homem é 

um daqueles pensamentos que, herdados dos movimentos religiosos cristãos sobre a 

fraternidade e igualdade, dissociaram-se de suas origens para consagrar uma idéia 

independente. A qualificação anteriormente apresentada pelo termo, que em uma 

evolução histórica acrescenta direitos humanos aos que não o tinham, deixa de ter 

importância quando a dignidade passa a ser encarada como uma qualidade essencial à 

vida humana. Não há vida sem dignidade (...). (in: Araújo, Luiz Alberto David. 2006: 

135/136).  

  

Quando se analisa esse princípio proposto pela autora em relação às pessoas com 

necessidades especiais, o que se espera ter é a garantia de uma vida digna, cidadã e da sua 

inclusão junto à sociedade para que todas as pessoas saibam lidar e conviver com as diferenças 

existentes, o que é algo normal.   

Sobre o contexto de tratar os desiguais de maneira desigual para que se atinja a igualdade 

entre as pessoas, Rui Barbosa afirma o seguinte:  

  
A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na 

medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios 

da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais 

com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. (BARBOSA, 2008).   

  

  

A autora Rostelato (2009, p.71) diz que:   

  

[...] independentemente da natureza da deficiência, o que deve preponderar é a 

concepção de que todos têm direito a um tratamento igualitário e digno. Saliente-se 
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que o Estado tem o dever de atuar para o alcance desta finalidade, pois o direito à 

dignidade constitui previsão constitucional.   

  

Rostelato (2009, p. 81) também fala que:   

  
É necessária a conscientização de que as pessoas com deficiência não são inválidas e 

nem incapazes, merecem tratamento igualitário, inclusive em observância do princípio 

constitucionalmente resguardado, salientando-se que, não raras vezes, estas pessoas 

portadoras de deficiência comprovam deter superioridade intelectual, se comparadas 

com aquelas consideradas normais. (grifo do autor).   

  

Ainda de acordo com Rostelato (2009, p.79):   

  
O tratamento igualitário às pessoas portadoras de deficiência deve ser dispensado tanto 

pelo legislador quanto pelo aplicador da lei. Assim, o princípio da isonomia, para 

atingir os objetivos propostos para a efetivação da inclusão, parâmetros devem ser 

delineados, vislumbrando conceder não apenas meios de acesso a logradouros 

públicos, ao ensino, à educação, ao lazer etc., mas também, que estes sejam meios 

adequados, aptos a eliminar as barreiras com as quais estas pessoas se deparam, de 

modo que consigam equiparar-se aos denominados normais, no aspecto da 

convivência e desempenho de atividades, que para estes são meramente corriqueiras. 

Esta seria a adequada aplicação do princípio da isonomia, para a proteção das pessoas 

portadoras de deficiência (grifo do autor).   

  

Ou seja, as pessoas com deficiência querem ser vistas de maneira igual a qualquer outra 

pessoa, e não como sendo vítimas e inferiores, para que com isso, se respeite o princípio da 

dignidade da pessoa humana, em que elas devem ter direitos diferenciados para que se possa ter 

igualdade e isonomia entre todas as pessoas.   

Para Ciszewski (2005, p. 58): “O princípio da igualdade é uma das bases fundamentais 

de todas as garantias e prerrogativas de que goza a pessoa portadora de deficiência”. Esse 

princípio também está previsto nos artigos 1º e 7º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos:   

  
Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir em relação umas às outros com espírito de 

fraternidade.  
[...]  
Artigo VII - Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a 

igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação 

que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.   

  

Ao analisar esse assunto de maneira mais aprofundada, a dignidade humana pode ser 

garantida no Brasil, para o portador de necessidades especiais, por meio da efetivação dos seus 

direitos. Porém, esses direitos que são garantidos pela legislação brasileira na maioria das vezes, 
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não são efetivados na prática. Um exemplo disso é que mesmo havendo a exigência legal das 

empresas empregarem deficientes físicos, o nível de desemprego dos deficientes é alto.    

 Conforme informações do Censo Demográfico de 2010, do total de 86,4 milhões de 

pessoas, de 10 anos ou mais, ocupadas, 20,4 milhões eram pessoas com deficiência, somente  

23,6% do total de trabalhadores. Havia 44.073.377 pessoas com pelo menos uma deficiência 

em idade ativa, mas 23,7 milhões não estavam ocupadas. É importante ressaltar que a maioria 

das empresas não vêm cumprindo a exigência legal de contratar pessoas com deficiência, no 

percentual mínimo exigido.  

Outro índice que pode comprovar esse problema são os dados sobre a educação. 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, em regra geral, as pessoas que apresentam algum tipo 

de deficiência possuem menos escolaridade, do que pessoas sem deficiência. Isso é 

demonstrado pelos seguintes dados: No país, 90,6% das pessoas que não tem deficiência são 

alfabetizadas, enquanto 81,7% das pessoas que apresentam deficiência são alfabetizadas. 

Também no Brasil, a taxa de escolaridade das pessoas de 6 até 14 anos que tem deficiência é de 

95,1%, enquanto a das pessoas sem deficiência desse grupo é de 96,9%.   

Outro modo de o princípio da dignidade humana ser garantido no Brasil, é por meio da 

efetivação do direito do portador de necessidades especiais à isenção de impostos veiculares, 

objeto da análise do presente trabalho, (isenção dos seguintes impostos: IPI – Imposto sobre 

Produtos Industrializados, ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA 

– Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e IOF – Imposto sobre Operações 

Financeiras).   

Porém, tal direito garantido pela legislação brasileira, nem sempre é efetivado na prática. 

De acordo com informações da Receita Federal, os números de requerimentos de IPI e IOF em 

papel, nos últimos 6 anos são os seguintes: 62.368 requerimentos em 2013; 80.036 em 2014; 

89.303 em 2015; 106.975 em 2016; 160.382 em 2017 e 198.839 pedidos em 2018. Com isso, 

observa-se que apenas 697.903 de 12.305.989 pessoas com deficiência física, visual, mental 

severa ou profunda ou autistas que tem direito a isenção de IPI e IOF, realmente se beneficiam 

da isenção de impostos na aquisição de veículos nos últimos anos, o que representa 5,67% dessa 

parcela da população brasileira, o que demonstra que não é efetivo.  

 Diante da realidade atual, no campo da prática, o Brasil não está “tratando os desiguais 

de maneira desigual para atingir a igualdade”. Com isso, o princípio da dignidade 

consequentemente também não está sendo respeitada, pelo fato de a dignidade poder ser 

garantida pela efetivação desse direito. Portanto, ao não ter, na sociedade brasileira, a real 
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efetivação dos direitos do portador de necessidades especiais à isenção de impostos veiculares 

e a presença efetiva no mercado de trabalho, pode-se dizer que está violando também a atual 

Constituição Federal Brasileira, que é a lei máxima do país e que está no topo do ordenamento 

jurídico, já que ela tem como um dos seus princípios fundamentais o princípio da dignidade  

humana.   

Apresentada a importância do princípio da dignidade da pessoa humana e sua relação 

com a pessoa portadora de deficiência, o próximo capítulo apresentará o conceito de ações 

afirmativas, que ajudam a incluir essa parcela da população na sociedade brasileira.   
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5- AÇÕES PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA:  

  

Atualmente, no Brasil, existem várias ações, chamadas de políticas afirmativas, que tem 

como objetivo inserir a pessoa portadora de algum tipo de deficiência dentro da sociedade, 

possibilitando com isso, que ela tenha um convívio com seus familiares, amigos e outras pessoas 

ao seu redor e que possa viver sem sofrer preconceitos, por causa da sua “condição diferente”, 

se comparada com o restante da população, garantindo dessa forma, a efetivação dos seus 

direitos garantidos em lei.  

O conceito de ações afirmativas é explicado no trecho abaixo:  

  

A expressão ação afirmativa, utilizada pela primeira vez numa ordem executiva 

federal norte-americana do mesmo ano de 1965, passou a significar, desde então, a 

exigência de favorecimento de algumas minorias socialmente inferiorizadas, vale 

dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente e que 

precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da igualdade preconizada e 

assegurada constitucionalmente na principiologia dos direitos fundamentais. 

(ROCHA, 1996, p. 285).  

  

Em relação à inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais no Brasil, se tem a 

seguinte afirmação:  

A inclusão social da pessoa com deficiência significa torná-las participantes da vida 

social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da 

Sociedade, pelo Estado e pelo Poder Público. É preciso perceber que essa inclusão dos 

portadores de deficiência depende do seu reconhecimento como pessoas, que 

apresentam necessidades especiais geradoras de direitos específicos, cuja proteção e 

exercício dependem do cumprimento dos direitos humanos fundamentais. É um 

processo cultural que compreende a ação de todos contra o preconceito e a 

discriminação [...]. (MOTA, 2018, p. 1).  

  

Para que as ações afirmativas e a inclusão social ocorram, é preciso que o Estado, como 

um todo, realmente efetive os direitos das pessoas com necessidades especiais e faça campanhas 

para que haja diminuição do preconceito e a construção de uma sociedade brasileira mais 

tolerante perante essa parte da população, que não deve ser discriminada. Ou seja, ação 

afirmativa significa criar políticas públicas que favoreçam a pessoa que está em situação de 

desigualdade perante as outras para que se possa ter igualdade entre todas elas.    
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A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência afirma que:  

Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão 

ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou 

impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer 

outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação 

razoável (ONU, 2007, p.27)  

  

  

A Convenção apresenta a definição de adaptação razoável, que quer dizer os ajustes que 

precisam ser feitos para que a pessoa portadora de deficiência possa ter assegurados os direitos 

humanos e liberdades, igualmente como as outras pessoas.   

O referido documento, na alínea “a”, reforça a ideia de que todas as pessoas têm direitos 

iguais e inalienáveis para que haja a promoção da justiça e da paz no mundo. E na alínea “h”, 

diz que a discriminação contra qualquer pessoa, por ela ser portadora de deficiência gera a 

violação da dignidade da pessoa, o que reforça a ideia da inclusão da pessoa portadora de 

deficiência na sociedade.   

A Lei Federal nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989 (que trata sobre as pessoas com 

deficiência), no seu artigo 2º, aborda a questão sobre a eficácia dos direitos das pessoas com 

necessidades especiais e determina que elas devem exercer seus direitos básicos, assim como 

qualquer outra pessoa.   

O portador de necessidades especiais deseja e exige que a dignidade da pessoa humana 

seja respeitada em relação a ele, assim como se respeita a das outras pessoas, que não 

possuem algum tipo de deficiência.  

O Estado brasileiro realiza a concessão de vários benefícios para as pessoas com 

necessidades especiais, como forma de facilitar a sua inclusão no meio social, já que ela enfrenta 

outras dificuldades e obstáculos, sendo ações afirmativas. Isso pode ser visto, por exemplo, na 

política de isenções tributárias, como no caso do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços), e IR (Imposto de Renda).  

Porém, esses benefícios fiscais que são concedidos pelo Estado brasileiro, não podem 

ser vistos como privilégios dados para uma parcela da população brasileira, pelo fato de que 

com a sua prática, se está somente “tratando os desiguais de maneira desigual, para alcançar a 

igualdade” entre as pessoas, como já foi explicado. Isso, devido ao fato de que essa parcela do 
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povo brasileiro já enfrenta outros obstáculos, e isso passa a ser uma maneira de minimizar, 

diminuir as dificuldades para a sua inclusão dentro da sociedade brasileira, em geral.  

A partir disso, o capítulo a seguir explicará como os portadores de deficiência podem ter 

acesso aos benefícios fiscais para a aquisição de automóveis (ou seja, o procedimento) e se tais 

benefícios estão, de fato, sendo efetivos.   

   

6. O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA À ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  

  

No Brasil, a pessoa portadora de necessidades especiais tem o direito à isenção de  

impostos incidentes sobre a aquisição de veículos automotores, garantido por leis, porém muitas 

dessas pessoas não conseguem exercer tal direito, porque, dentre outros fatores, não têm 

conhecimento e acesso às informações para exercê-lo.  

  

 6.1- O ACESSO A INFORMAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ISENÇÃO 

DE IMPOSTOS  

  

  

O direito da pessoa portadora de necessidades especiais à isenção de impostos para 

aquisição de veículo automotores está garantido pela legislação brasileira (leis 8989, 8383 e 

convênio número 38), mas muitas vezes não ocorre, pelo fato dessas pessoas que têm esse 

direito, não têm acesso à informação e conhecimento sobre ele. Com isso, a lei garantidora desse 

direito se torna ineficaz. De acordo com informações da Receita Federal, os números de 

requerimentos de IPI e IOF em papel, nos últimos seis anos são os seguintes:  

  

 ANO DE REFERÊNCIA  NÚMERO DE REQUERIMENTOS DE  

ISENÇÃO DO IPI E IOF  

2013  62.368  

2014  80.036  

2015  89.303  

2016  106.975  

2017  160.382  

2018  198.839  

(RECEITA FEDERAL, 2019)  
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Entretanto, quando as pessoas que têm esses direitos garantidos nas leis, exigem o seu 

cumprimento e consequente efetivação prática (apenas 5,67% do total de 12.305.989 pessoas 

que possuem direito à isenção fazem o requerimento para obtê-la), os mesmos demoram para 

serem concedidos, levando meses ou até mesmo um ano, tendo um grande processo burocrático.  

Ressalta-se que os procedimentos para a obtenção da isenção de tributos na aquisição de 

veículos automotores são necessários para que somente as pessoas que sejam pessoas com 

necessidades especiais usufruam desse direito e os consequentes benefícios garantidos por lei.  

Impossibilitando que outras pessoas burlem o Estado e levem vantagens indevidas com a 

situação.  

Porém, o tempo excessivo que o Estado leva para concluir essa “burocracia”, que na 

teoria, tem a pretensão de ser boa, acaba prejudicando os beneficiários desse direito. Isso 

porque, na maioria das vezes o portador de necessidades especiais necessita do veículo para 

fazer tarefas essenciais no seu cotidiano, por exemplo, para ir trabalhar ou ir ao médico e como 

não pode dirigir outro carro, pelo fato de que necessita de um veículo que seja adaptado. 

Ressalta-se também que os deficientes possuem muita dificuldade ao utilizar o transporte 

coletivo.  

Atualmente, no mundo globalizado, esse direito de isenção de impostos veiculares  

poderia ser efetivado de maneira mais rápida e eficaz, por meio das tecnologias da área das 

telecomunicações e das informações, como por exemplo, com a internet. Com isso, a pessoa 

portadora de necessidades especiais que exigisse o seu direito junto ao Estado não teria, por 

exemplo, que gastar dinheiro pagando um despachante para resolver todo o processo 

burocrático, que atualmente é lento. Porém, apesar de existir o sistema para a requisição 

eletrônica (para IPI e IOF, é o SISEN, e para IPVA e ICMS, o SIARE), tem pessoas que não 

tem acesso à tecnologia e ficam ainda mais reféns dos despachantes, dependendo deles para 

conseguirem os benefícios fiscais.  

Houve solicitação do número de requerimentos de isenções de ICMS e IPVA nos  

últimos seis anos, por meio da Lei de Acesso à Informação, no estado de Minas Gerais, porém 

o Estado alegou que a resposta para o pedido é inviável e antieconômica, o que demandaria um 

esforço extraordinário. Com isso, percebe-se que o Estado não está efetivando o acesso à 

informação, que é garantido por lei, em relação a questões tributárias, o que é inaceitável.  

  

6.2- ACESSO E DIREITO À INFORMAÇÃO:  
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O acesso e direito à informação pública é previsto e garantido na lei 12.527/2011. Mais 

especificamente em relação a esse direito de isenção de impostos veiculares poderia ser 

efetivado de maneira mais rápida e eficaz, por meio das tecnologias da área das 

telecomunicações e das informações, com a utilização da internet. Porém, apesar de haver o 

sistema online, existem pessoas no Brasil que não possuem acesso à internet ou que não tem 

informações sobre o seu direito. Isso poderia ser corrigido, de maneira que o Estado poderia 

disponibilizar funcionários públicos com o intuito de auxiliar essas pessoas a usarem o sistema 

online, gratuitamente.   

  

  

   

6.3- PROCEDIMENTOS PARA A ISENÇÃO:  
  

  

Inicialmente, antes de adentrar nas análises dos procedimentos para as isenções dos 

impostos ICMS, IPVA, IPI e IOF propriamente ditos, é importante diferenciar três institutos 

que apesar de resultarem no não pagamento do tributo, possuem conceitos distintos: a 

imunidade tributária, a alíquota zero e a isenção tributária.   

A isenção tributária exclui o crédito tributário, ou seja, impede que ele se constitua, mas 

isso não desobriga o contribuinte de cumprir as obrigações acessórias, de acordo com o artigo 

175 do CTN.   

O autor Hugo de Brito (2018, p. 245) explica isenção tributária da seguinte maneira:  

  

Quando uma norma concede isenção de determinado tributo, a situação por ela 

abrangida, na verdade, deixa de integrar a hipótese de incidência da norma de 

tributação, que por ela é recortada, ou excepcionada. Exemplificando, se uma lei 

institui tributo a ser pago por todos os que realizam operações relativas à circulação 

de mercadorias, e outra, mais específica, concede isenção a operações com feijão, tem-

se que as operações com feijão foram retiradas do campo de incidência da norma de 

tributação, que sobre elas sequer incide. Trata-se de noção de Teoria do Direito, como 

dito, segundo a qual a norma específica prevalece sobre a mais geral, quando tratam 

a mesma situação de forma diferente. E é precisamente isso o que acontece quando 

uma norma mais geral estabelece que todas as operações relativas à circulação de 

mercadorias sejam tributadas, e outra, mais específica, determina que as operações 

relativas à circulação de mercadorias, quando estas forem feijão, não sejam tributadas.     

  

A imunidade diz respeito a uma norma de não incidência de um determinado tributo em 

relação a um sujeito passivo, sendo prevista na Constituição Federal, em que se limita a 

competência do ente federativo para tributar. Por sua vez, a isenção tributária é concedida ou 
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não pelo ente federativo, no exercício da sua competência para realizar a tributação, para 

determinado grupo que deixa de fazer parte da hipótese de incidência tributária, sendo excluída, 

como por exemplo, as pessoas com necessidades especiais, sendo prevista em lei. Já a alíquota 

zero, segundo Hugo de Brito, ocorre quando o Poder Executivo pode mudar as alíquotas de 

tributos sem que haja a necessidade de lei para isso, em que se estabelece limites mínimos e 

máximos para as alíquotas. Com isso, quando a alíquota mínima é zero, é como se fosse na 

prática, uma isenção. Isso acontece, por exemplo, nos casos dos impostos de importação e 

exportação.  

De acordo com o artigo 111 do CTN, as isenções são interpretadas de modo literal, em 

sentido estrito, ou seja, o aplicador da lei não pode deixar de conceder as isenções para os 

deficientes na compra de veículos, se tiverem sido cumpridos os requisitos, assim como não 

pode estender tal direito para outros grupos não elencados na lei tributária. Isso conflita 

diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana no qual a isenção de impostos para 

deficientes é um benefício fiscal e ação afirmativa que visa garantir o respeito a esse princípio.  

A interpretação literal das isenções se relaciona com a dignidade da pessoa humana, 

podendo gerar injustiças, já que caso a pessoa não se encaixe perfeitamente em uma das 

hipóteses, situações previstas em lei, ela não terá a concessão do direito à isenção. A partir disso, 

o princípio da dignidade prevalece sobre a regra imposta pela lei. De acordo com Diniz (2013, 

p.21 apud CAMPOS, 2015, p. 63):   

  

De outro turno, a busca pela garantia da plena satisfação e proteção do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que, neste caso, seria concretizado mediante a 

prevalência de outro princípio constitucional envolvido, a isonomia – ambos, ressalte-

se, com caráter de direitos fundamentais – autorizaria o Poder Judiciário a afastar o 

âmbito de incidência da regra prevista no inciso II do artigo 111 do CTN.    

     

As isenções tributárias para pessoas com necessidades especiais também estão 

relacionadas com o princípio da isonomia, igualdade tributária, prevista no artigo 150, inciso II 

da Constituição Federal de 1988, em que se permite que haja tributação desigual com o objetivo 

de se alcançar a igualdade entre as pessoas. Ou seja, esse princípio não é absoluto.  

De acordo com Melo (1978, p. 14 apud CAMPOS, 2015, p. 97) “a lei não deve ser fonte 

de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar 

equitativamente todos os cidadãos”. Isso retrata a igualdade tributária, garantida pela 

Constituição Brasileira de 1988.     
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E segundo Queiroz (2002, p. 193 apud CAMPOS, 2015, p. 98): “[...] o princípio da 

isonomia não é absoluto, admitindo, e mesmo exigindo tratamento diferenciado entre as 

pessoas, na medida em que sejam desiguais. Qualquer elemento discriminatório previsto na 

Constituição, pode ser utilizado por lei, como paradigma, para criar distinções.”   

Tendo em vista isso, pode ter tributação diferente entre os contribuintes para que se tenha 

isonomia, igualdade de condições entre todas as pessoas.   

  

  

6.3.1- PROCEDIMENTO PARA ISENÇÃO DO ICMS E IPVA EM MG:  

  

  

Primeiramente, devemos explicar o convênio ICMS 38/2012, elaborado pelo CONFAZ 

(Conselho Nacional de Política Fazendária), que impõe que pessoas com deficiência física, 

visual, mental severa ou profunda e autista, têm direito à isenção do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao efetuarem a compra de veículos automotores novos, cujo 

preço de venda não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) nas concessionárias. A 

isenção do ICMS é requerida e concedida perante o Estado na Secretaria da Fazenda do Estado 

de Minas Gerais, já que se trata de um tributo de competência estadual. A cláusula segunda do 

convênio define como sendo pessoa portadora de:  

I - deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um 

ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, nanismo, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções;  
II - deficiência visual, aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 

20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual 

inferior a 20º, ou ocorrência simultânea de ambas as situações;  
III - deficiência mental severa ou profunda, aquela que apresenta o 

funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 

anterior aos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas; IV - autismo aquela que apresenta transtorno autista ou autismo atípico 

e gera a incapacidade de dirigir, caracterizados nas seguintes formas:  
a) deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não 

verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 

desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;  

b) padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. (BRASIL, 2017).  

  



27  

  

O pedido de isenção do pagamento de IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores - é feito juntamente com o pedido de isenção do ICMS, no mesmo ato, em que 

para conseguir a pessoa não pode ter débito com a Fazenda Pública, ou seja, tem que ter certidão 

negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa, estando com isso, regular com 

o Fisco.   

Após a pessoa verificar que se enquadra em alguma das hipóteses e que tem direito a 

isenção do ICMS e do IPVA, ela deve comprovar que possui a deficiência perante o Estado 

(unidade federativa) em que é domiciliado, apresentando laudo médico, que pode ser de médico 

particular, contratado ou conveniado, que integre (faça parte) o SUS – Sistema Único de Saúde, 

ou do setor público, de acordo com os parágrafos primeiro e segundo, caput do convênio ICMS 

38/2012, conforme se percebe abaixo:  

  
§ 1° A comprovação de uma das deficiências descritas nos incisos I a III do caput e 

do autismo descrito no inciso IV será feita de acordo com norma estabelecida pelas 

unidades federadas, podendo, a critério da unidade federada, ser suprida pelo laudo 

apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil para concessão da isenção de 

IPI, desde que o referido laudo tenha sido emitido por prestador de serviço público 

de saúde ou prestador de serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que 

integre o Sistema Único de Saúde (SUS).  
§ 2º A condição de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autismo 

será atestada mediante Laudo de Avaliação emitido em conjunto por médico e psicólogo, nos formulários 

específicos constantes dos Anexos III e IV, seguindo os critérios diagnósticos constantes da Portaria 

Interministerial nº 2, de 21 de novembro de 2003, do Ministro de Estado da Saúde e do Secretário Especial dos 

Direitos Humanos, ou outra que venha a substituí-la, emitido por prestador de:                                                a) 

serviço público de saúde;  
b) serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único 

de Saúde (SUS), conforme Anexo V. (BRASIL, 2012).  

  

Se a pessoa é portadora de deficiência física ou visual e não for condutora do veículo 

automotor, o laudo médico que comprova a deficiência é feito por médicos, em que pelo menos 

um deles tem que ser especialista na área da deficiência. Se ela é portadora de deficiência física 

ou visual e é condutora do veículo automotor, além do laudo feito pelo médico particular que 

integre o SUS ou por médico do SUS, a pessoa passa por uma perícia da Comissão de Exames 

Especiais para Portadores de Deficiência do Departamento Estadual de Trânsito de Minas 

Gerais (DETRAN-MG) que especifica a deficiência física da pessoa e que ela não pode e não 

consegue dirigir veículo comum (2017, Portal Agência Minas Gerais e Portal do Governo de 

Minas Gerais).   

Em 2013, a isenção do ICMS foi estendida aos deficientes não condutores, de modo que 

os seguintes familiares podem dirigir o veículo: pais, avós, filhos, netos, irmãos, tios, sobrinhos, 
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sogros, genros, noras, enteados, cunhados, cônjuge/companheiro, pai, mãe, curador, tutor ou 

quem possui a guarda do titular da isenção, conforme o decreto 47.263/2017. Isso também está 

previsto no parágrafo terceiro do convênio ICMS 38/2012, conforme a seguir: “Caso a pessoa 

portadora de deficiência ou o autista, beneficiário da isenção, não seja o condutor do veículo, 

por qualquer motivo, o veículo deverá ser dirigido por condutor autorizado pelo requerente, 

conforme identificação constante do Anexo VI.” Ou seja, parentes de primeiro grau em linha 

reta, parentes na linha colateral até o segundo grau ou o representante legal do portador de 

deficiência não condutor podem conduzir o veículo.  

Com isso, podem ser indicadas três pessoas, que ficam autorizadas a dirigirem, de acordo 

com o parágrafo quarto do referido convênio, conforme se mostra abaixo:  

§ 4º Para fins do § 3º, poderão ser indicados até 3 (três) condutores autorizados, sendo 

permitida a substituição destes, desde que o beneficiário da isenção, diretamente ou 

por intermédio de seu representante legal, informe esse fato à autoridade de que trata 

a cláusula terceira, apresentando, na oportunidade, um novo Anexo VI com a 

indicação de outro(s) condutor(es) autorizado(s) em substituição àquele (s). (BRASIL, 

2012).  

Além do laudo médico, o requerente das isenções do ICMS e IPVA deve apresentar 

comprovante de que ele ou seus parentes possuem condições financeiras para adquirirem e 

manterem o veículo (por meio de declaração de imposto de renda de pessoa física relativa ao 

exercício anterior, ano anterior ao requerimento da isenção ou comprovante de que recebeu 

salário), cópia da Carteira de Identidade e do CPF do beneficiário (caso ele seja menor de 18 

anos não condutor, também precisa do RG e CPF do seu representante legal, procuração original 

e uma cópia da procuração autorizando a requisição do benefício fiscal), cópia da Carteira 

Nacional de Habilitação do portador de deficiência condutor com as adaptações que o veículo 

deve ter ou das pessoas autorizadas para dirigirem o veículo do portador de deficiência não 

condutor e comprovante de residência, de acordo com a cláusula terceira do convênio ICMS 

38/2012, conforme a seguir:  

I - o laudo previsto nos §§ 1º a 3º da cláusula segunda, conforme o tipo de deficiência; 

II - comprovação de disponibilidade financeira ou patrimonial do portador de 

deficiência ou autista ou de parentes em primeiro grau em linha reta ou em segundo 

grau em linha colateral, cônjuge ou companheiro em união estável, ou, ainda, de seu 

representante legal, suficiente para fazer frente aos gastos com a aquisição e a 

manutenção do veículo a ser adquirido;  
III - cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, quando tratar-se de 

deficiência física, na qual constem as restrições referentes ao condutor e as adaptações 

necessárias ao veículo; IV - comprovante de residência;  
V - cópia da Carteira Nacional de Habilitação de todos os condutores autorizados de 

que trata os §§ 4º e 5º, da cláusula segunda, caso seja feita a indicação na forma do 

§ 5º da cláusula;  
VI - declaração na forma do Anexo VI, se for o caso;  
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VII - documento que comprove a representação legal a que se refere o caput da 

cláusula primeira, se for o caso. (BRASIL, 2012).  

  

Após requerer o benefício fiscal com a documentação acima, o procedimento para 

obtenção da isenção do ICMS segue, e a autoridade administrativa competente analisa o pedido 

e se estiver correto, autoriza a pessoa portadora de necessidades especiais a efetuar a compra do 

veículo com a isenção do ICMS – Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias, no 

prazo de 270 dias corridos, a partir do deferimento. E o prazo para liberar a isenção é de até 60 

dias. De acordo com a cláusula quarta, parágrafo 1º do convênio ICMS 38/2012: “O prazo de 

validade da autorização será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data da emissão, sem 

prejuízo da possibilidade de formalização de novo pedido pelo interessado, na hipótese de não 

ser utilizada dentro desse prazo”.  

Em seguida, depois de comprar o veículo, o adquirente que possui a isenção do ICMS e 

IPVA, deve apresentar a repartição competente do seu domicílio cópia autenticada da sua 

Carteira Nacional de Habilitação e da nota fiscal de instalação da adaptação para condução do 

veículo, feita por oficina especializada, no prazo de 270 dias e cópia autenticada da nota fiscal 

de aquisição do veículo até o décimo quinto dia útil, conforme determina a cláusula quarta, 3º 

parágrafo, incisos I e II do convênio ICMS 38/2012.  

É importante ressaltar que atualmente os tribunais administrativos vem decidindo no 

sentido de conceder a isenção do ICMS e IPVA com a dispensa da comprovação de regularidade 

com o fisco e disponibilidade financeira, patrimonial, de acordo com o Portal Carta Forense, o 

que pode ser observado no julgado do recurso especial 70/2013, do processo número 

042.000.743/2013, presidente José Hable,  assim como ocorre na concessão da isenção do IPI 

e IOF pela União, por causa do princípio da isonomia.     

Por fim, a pessoa que goza de isenção do ICMS somente poderá comprar outro veículo 

com tal isenção após quatro anos, de maneira que, caso venda seu veículo antes desse prazo 

estabelecido, terá que fazer o pagamento do ICMS. Antes, o prazo para essa questão era menor, 

de dois anos para que se pudesse revender. Esse aumento do prazo é errado, pelo fato de que 

prejudica o portador de necessidades especiais, no qual, um dos objetivos da isenção é facilitar 

a compra do veículo por um preço menor, por ter outros gastos, como por exemplo, com 

adaptações no veículo que geralmente é cara, e com um prazo maior para revenda, é 

prejudicado, já que quando vender o veículo, já terá um nível de depreciação muito elevado, 

com isso, o preço que conseguirá revender será muito abaixo do “ideal”.  
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O teto máximo de setenta mil reais para a compra de veículos com tal isenção está 

estagnado e não é atualizado desde julho de 2009. Com isso, o teto não acompanhou o índice 

da inflação desde então (até novembro de 2018), que é de 75,9888200%, de acordo com a 

correção pelo IGP-M (FGV), em que o teto considerado correto atualmente seria de 

R$123.192,17. Baseado nisso, a não atualização do teto é errada, já que atualmente, o adquirente 

em alguns casos, não consegue comprar um veículo que seja confortável e que consiga atender 

as suas necessidades pelo valor de setenta mil reais, sendo com isso, prejudicado.   

A isenção do IPVA não se limita aos veículos com preço igual ou menor do que setenta 

mil reais, como acontece na obtenção da isenção do ICMS. Com isso, pode ser veículo de 

qualquer valor, desde que a pessoa seja portadora de deficiência física, visual, mental severa ou 

profunda ou autista e apresente a respectiva documentação exigida. E se a pessoa portadora de 

necessidades for domiciliada em um Estado e o veículo for fabricado em outro, é necessário 

obter a isenção do ICMS nos dois estados.   

  

  

6.3.2- PROCEDIMENTO PARA ISENÇÃO DO IPI:  

  

  

O benefício fiscal de isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para 

portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores está previsto na lei 

número 8.989/1995. As pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e os 

autistas tem direito a essa isenção, assim como ocorre no caso do ICMS e IPVA, conforme 

pode-se observar no artigo primeiro, inciso IV da lei referida acima, que dispõe o seguinte:  

  

Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis 

de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não 

superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de 

acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema 

reversível de combustão, quando adquiridos por:      
  IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou 

autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal; (BRASIL, 1995).  

  

A partir disso, a lei que prevê a isenção do IPI também define quem é considerado 

portador das deficiências estipuladas para ter direito a tal benefício, dispondo o seguinte no 

artigo 1º, parágrafos primeiro e segundo:  
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§ 1o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa 

portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 

um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções.  

  
 § 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa 

portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor 

que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo 

visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (BRASIL, 

1995).  
  

A isenção do IPI pode ser requerida para compra de veículos a cada dois anos perante a 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda (âmbito da União, já que se trata de um 

imposto de competência da União) e o prazo para a sua concessão é de 72 horas (3 dias).   

Para consegui-la o requerente deverá apresentar os seus dados pessoais (caso seja 

portador de deficiência e não condutor terá também que indicar as pessoas autorizadas a 

dirigirem o veículo).   

Além disso, tem que comprovar o tipo de deficiência que possui (por meio de laudo 

médico), a disponibilidade financeira e patrimonial para comprar o veículo e a condição regular 

com o Fisco (por meio de certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de 

negativa, como já foi explicado anteriormente), juntando com isso, todos esses documentos 

necessários. O laudo médico que comprova o tipo de deficiência deve ser feito por médico 

particular contratado ou conveniado ao SUS – Sistema Único de Saúde - ou do serviço público, 

com a sua assinatura e a da direção do hospital/clínica.   

Por fim, é importante dizer que a isenção do IPI vale somente para um veículo do 

portador de necessidades especiais, em que o veículo pode ter qualquer valor, preço de venda, 

não se limitando a setenta mil reais, diferentemente do caso da isenção do ICMS. E pode ser 

requerida a cada dois anos, conforme o artigo segundo da lei 8989/1995.  Caso queira revender 

o veículo dentro do prazo de dois anos após a aquisição do mesmo, se torna obrigatório o 

pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.  

  

  

6.3.3- PROCEDIMENTO PARA ISENÇÃO DO IOF:   
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Por sua vez, a isenção do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) na aquisição de 

veículos por portadores de necessidades especiais é previsto no artigo 72, caput e inciso IV da 

lei número 8.383/1991, de maneira que somente as pessoas com deficiência física condutoras 

têm direito a essa isenção, na compra de veículos de modo financiado, com o pagamento de 

várias parcelas, diferentemente dos outros casos de isenção do IPI, ICMS e IPVA.   

O artigo 72, caput e inciso IV da lei número 8.383 estipula o seguinte:  

  

Art. 72. Ficam isentas do IOF as operações de financiamento para a aquisição de 

automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta 

(SAE), quando adquiridos por:  
IV - pessoas portadoras de deficiência física, atestada pelo Departamento de Trânsito 

do Estado onde residirem em caráter permanente, cujo laudo de perícia médica 

especifique; (BRASIL, 1991).  

a) o tipo de defeito físico e a total incapacidade do requerente para dirigir 

automóveis convencionais;  

b) a habilitação do requerente para dirigir veículo com adaptações especiais, 

descritas no referido laudo;  

  

A isenção do IOF deve ser requerida na Secretaria da Receita Federal do Ministério da 

Fazenda (âmbito da União, já que se trata de um imposto de competência da União), em que o 

prazo para concessão é de 72 horas. Para obtê-la, a pessoa deve apresentar os seus dados 

pessoais.   

Além disso, tem que comprovar o tipo de deficiência que possui, a disponibilidade 

financeira e patrimonial para comprar o veículo e a condição regular com o Fisco (por meio de 

certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa, como já foi explicado 

acima anteriormente), juntando com isso, todos esses documentos necessários. O laudo médico 

que comprova o tipo de deficiência deve ser feito por médico particular, contratado ou 

conveniado ao SUS – Sistema Único de Saúde - ou do serviço público, com a sua assinatura e 

a da direção do hospital/clínica, dizendo se for o caso, que a pessoa que quer gozar do benefício 

fiscal tem Carteira Nacional de Habilitação, para dirigir veículo com adaptações, assim como 

no procedimento para obter a isenção do IPI.  

É importante dizer que a União não exige as comprovações de regularidade com o Fisco 

e de disponibilidade financeira e patrimonial para a isenção do IPI e do IOF, o que pode ser 

percebido no julgado do mandado de segurança número 0023050-59.2015.4.01.3300 / BA, 

Relatora Desembargadora Federal Ângela Catão.   
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6.3.4- PROCEDIMENTO PARA ISENÇÃO DO IPI e IOF PELO SISTEMA 

ELETRÔNICO:    

  

  

A solicitação da isenção de IPI e IOF também pode ser feita por meio do sistema 

eletrônico Sisen, no site da Receita Federal da seguinte forma: O usuário requerente pode 

acessar o Sisen por meio do Código de Acesso ou do Certificado Digital. Se for por meio do 

Código de Acesso, o requerente deve clicar em requerimento e cadastrar um código de acesso 

(para isso, precisará dos seguintes documentos: número do CPF; data de nascimento; número 

dos dois últimos recibos de entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF 

– ou caso não tenha, o título de eleitor). Com isso, será gerado um código de acesso e o usuário 

fará login com CPF, senha e código de acesso. Já se for por meio do Certificado Digital, se deve 

escolher uma das autoridades certificadoras habilitadas para o preenchimento e o envio da 

solicitação.   

Depois de acessar o sistema, se deve clicar em IPI ou IOF para deficiente (o sistema 

recupera os dados do cadastro) e o requerente seleciona o tipo de deficiência que possui. Se for 

deficiente não condutor, se coloca o CPF das pessoas que ficarão autorizadas a dirigir o veículo 

(pode indicar até três pessoas). Na página seguinte, se fará as declarações de regularidade com 

o Fisco e de disponibilidade financeira e patrimonial. Depois disso, se o sistema não identificar 

laudo médico eletrônico, se deve preencher os dados conforme o laudo feito em papel, de acordo 

com o modelo da IN RFB n° 1.769/2017, anexar o documento do laudo médico em papel e 

concluir o requerimento.  

A partir disso, tendo visto anteriormente todos os procedimentos previstos para as 

isenções de IPI, IOF, ICMS e IPVA, é válido dizer que a isenção de IOF e ICMS se aplica 

somente para veículos automotores fabricados no Brasil, enquanto as isenções de IPI e IPVA 

são tanto para carros de origem brasileira quanto importada (que foram produzidos no exterior).  

Enfim, percebe-se que o procedimento para obter a isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto sobre Propriedade 

de Veículo Automotor (IPVA) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

é muito burocrático, conforme descrito nos tópicos anteriores. O tempo gasto, em média, para 

a concessão do benefício fiscal, desde o seu início até a retirada do veículo, é de quatro até seis 

meses, podendo levar até um ano segundo as concessionárias Rodobens Automóveis e Auto 
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Japan, das montadoras Toyota e Honda, respectivamente. Além disso, o valor cobrado pelos 

despachantes, em média, varia entre R$500,00 (quinhentos reais) e R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais), segundo essas concessionárias. É interessante dizer que segundo a 

concessionária Auto Japan da Honda, se o cliente optar pelos serviços de despachantes 

indicados por ela, a própria concessionária paga os despachantes, sendo uma ‘’cortesia’’ dada 

ao cliente.  

Além disso, é importante dizer que a pessoa portadora de necessidades especiais tem 

gastos ao ter que fazer adaptações no seu veículo para que possa usá-lo, sendo um serviço feito 

por oficinas especializadas, de maneira que as adaptações costumam ser caras, tento preços 

altos, o que faz com que o valor do desconto obtido na compra do veículo com isenções seja 

quase totalmente usado com despachante e adaptações.   

Para exemplificar essa questão, o preço do carro Toyota Yaris Hatch versão XL câmbio 

manual é R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos e noventa reais), enquanto esse mesmo 

modelo câmbio automático custa R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e noventa reais). Com isso, 

é possível perceber que o desconto que existe na teoria é praticamente diluído na realidade, já 

que a maioria dos portadores de necessidades especiais precisam comprar um veículo com 

câmbio automático e fazer outras adaptações.  

Com base nisso, a concessão do benefício fiscal faz com que haja um desconto de 20 até 

30% no preço final do veículo escolhido. Apesar disso, normalmente, existe um gasto com 

despachantes e adaptações feitas no veículo, conforme dito anteriormente, dessa maneira, ao 

precisar de uma terceira pessoa para obter o benefício da isenção, pagando por isso, as pessoas 

com necessidades especiais têm uma perda em torno de 15%, do desconto que teria inicialmente, 

na compra do carro.     

As informações citadas anteriormente foram obtidas junto ao setor de vendas diretas 

para portadores de deficiências, das concessionárias Rodobens Automóveis e Auto Japan, da 

cidade de Belo Horizonte.    

    

7- CONCLUSÃO  

  

  

Ao fim dessa pesquisa, pode-se concluir que as pessoas com necessidades especiais têm 

direito aos benefícios fiscais na aquisição de veículos automotores relativos às isenções do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), 
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Propriedade de 

Veículo Automotor (IPVA), sendo previstos em lei.   

No entanto, quando as pessoas que têm esses direitos às isenções garantidos nas leis, 

fazem o requerimento para obtê-las, há morosidade até que sejam concedidas. O processo 

burocrático é inevitável para que somente as pessoas que sejam com necessidades especiais 

possam usar esse direito, fazendo com que outras pessoas não consigam fraudar o procedimento 

de obtenção da isenção. Com isso, essa demora para a concessão do benefício fiscal é maléfica 

aos seus titulares, apesar do procedimento burocrático exigido ter sido criado com a ideia de ser 

algo bom para todos.   

Atualmente, há uma tentativa para que o direito à isenção de impostos veiculares possa 

se dar de maneira mais célere com o uso da internet, por meio do sistema eletrônico. Portanto a 

pessoa portadora de necessidades especiais, ao requerer o seu direito junto ao Estado não 

precisaria gastar dinheiro pagando um despachante para providenciar toda a documentação.  

Apesar disso, muitas pessoas são leigas e não sabem utilizar o sistema eletrônico. Com 

isso, acabam tendo que pagar despachantes e dependendo deles para que seu direito às isenções 

de impostos veiculares sejam efetivados, o que é contrário e incoerente com a ideia do sistema 

eletrônico, por meio da tecnologia da informação, criado justamente para evitar “gastos a mais” 

com despachantes e ser um facilitador. Isso poderia ser corrigido, de maneira que o Estado 

poderia disponibilizar funcionários públicos com o intuito de auxiliar essas pessoas a usarem o 

sistema online, gratuitamente.   

O Estado criou as condições legais e tenta disponibilizar mecanismos para efetivar de 

maneira mais célere e rápida o direito à isenção do IPI, IOF, IPVA e ICMS, mas isso não ocorre 

na prática, já que o procedimento para conseguir as isenções como um todo, demora até 6 meses, 

em geral. A falta de mobilização e interesse da sociedade para efetivar, colocar em prática esses 

direitos se deve ao fato de que, no caso das pessoas com deficiência, diz respeito a uma minoria 

da população, percentualmente falando (apesar de que, quantitativamente, em números 

absolutos, ser uma quantidade significativa de pessoas).   

Portanto, a sociedade vê isso como algo de menor importância e o Estado não efetiva 

esses direitos de maneira mais eficaz também, pelo fato de a população não realizar cobranças 

reais, exigindo uma posição do Estado perante a situação e, na maioria das vezes o que se vê é 

que, o Estado brasileiro somente melhora algo quando é realmente cobrado, estando sob pressão 

das pessoas e até pela imprensa, para dar uma resposta  e mostrar que é eficiente, para ficar com 

uma boa imagem  frente à todos, quando se tem repercussão nacional. Infelizmente tais medidas 
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acabam não resolvendo a questão, porque não são criadas com o objetivo de resolver o problema 

a longo prazo.  

O que acontece de maneira diferente nos países desenvolvidos, que enxergam a minoria 

de outro modo, em que tanto na teoria quanto na prática, o Estado trata os desiguais de maneira 

desigual para alcançar a igualdade entre as pessoas. Um exemplo disso é o sistema de cotas 

raciais nas universidades dos Estados Unidos, para diminuir a desigualdade histórica entre 

brancos e negros no país.  

Em relação à falta de informação, por um lado, isso é porque as pessoas são leigas e, na 

maioria das vezes, não sabem sobre os seus direitos. E por outro lado, a partir dos dados 

estatísticos coletados, verifica-se que recentemente (mais precisamente em relação aos últimos 

seis anos), houve e ainda está ocorrendo uma significativa evolução no que diz respeito ao 

acesso à informação sobre o direito às isenções tributárias pelos portadores de necessidades 

especiais e a sua efetivação no campo prático. Isso pode ser observado no fato de que a cada 

ano vem aumentando, o número de isenções de IPI, IOF, ICMS e IPVA concedidas para os 

portadores de necessidades especiais. Porém, apesar disso, apenas 5,67% do total de 12.305.989 

pessoas que possuem o direito, conseguem comprar o veículo com as isenções.  
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