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Apresentação 
 

A orientação para Instrução Processual tem por objetivo fornecer ao usuário o 
detalhamento de como deve instruir o processo de Isenção de IPVA para veículos 
destinados a Portadores de Necessidades Especiais. 

Acessar o sistema, informando login e senha: 

 

Selcione o módulo Peticionamento, escolha a opção “Processo Novo” 
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Escolha o tipo de Processo 
 

 
 
 

 
 

1. Como preencher no Processo Novo o campo ESPECIFICAÇÃO  
 

Após acessar o Módulo de Peticionamento como Usuário Externo, abrir um novo processo, 
escolher o Tipo de Processo: IPVA:Isenção Portadores de Necessidades Especiais, informe no 
campo Especificação – NOME + CPF,  
Exemplo: JOÃO DA SILVA – CPF: 123.456.789-00. 
 

 
 

 
 
2. Como preencher o campo: DOCUMENTO PRINCIPAL  
 

Para isenção de IPVA para Portadores de Necessidades Especiais, necessário preenchimento de 
um formulário interno no próprio sistema. 

O formulário é o Requerimento de Isenção IPVA - PNE e Taxi que é obrigatório, de fácil 
preenchimento e autoexplicativo. 
 

 
 
Após preenchimento do Requerimento, o usuário deve “Salvar” e Fechar (clicando no X), conforme 
indicado pelas setas vermelhas. 
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3. O que adicionar nos DOCUMENTOS ESSENCIAIS E COMPLEMENTARES  
 
DOCUMENTOS ESSENCIAIS E COMPLEMENTARES 
 

O Módulo de Peticionamento do Sistema SEI foi concebido com dois tipos de documentação: 
DOCUMENTOS ESSENCIAIS (OBRIGATÓRIOS) e DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
 

ISENÇÃO DE IPVA PNE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS (OBRIGATÓRIOS) 

fap_dat_1077_isencao_ipva – Documento interno do sistema SEI - Requerimento 

a) Nota Fiscal de aquisição do para veículo novo ou CRLV se usado 

b) Carteira Nacional de Habilitação, quando tratar-se de deficiência física, na qual constem as 
restrições referentes ao condutor e as adaptações necessárias ao veículo ou Documento de 
identificação e CPF para Requerente não condutor 

c) Comprovante de Residência (emitido a menos de três meses) 

d) Laudo Pericial/Avaliação, na forma dos Anexos II, III e IV do Convênio ICMS nº 38/2012, 
emitido por entidades públicas ou privadas que integre o Sistema Único de Saúde (SUS) ou 
ainda, por profissionais credenciados indicados pelo Detran, nos termos das normas 
estabelecidas 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

a) Procuração e Documento de identificação do Procurador 

b) Termo de Curatela para Portadores de Necessidades Especiais maiores de idade, que 
necessitam de curador 

c) Se comprovante de residência for em nome de terceiro, necessário comprovar o vínculo com 
o proprietário (pai, mãe, esposa, contrato de locação...) 

d) Relação dos condutores autorizados, quando o requerente for totalmente incapaz de dirigir 
veículos, declarado em Laudo Pericial, na forma do Anexo II, do Convênio ICMS nº 38/2012 

e) Carteira Nacional de Habilitação de todos os condutores autorizados de que trata o § 4º, da 
cláusula segunda, do Convênio ICMS nº 38/2012 

f) Para veículos novos Solicitação de Serviços - DV do Detran constando nº da Placa 
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O requerente deve digitalizar (em PDF) previamente os documentos a serem incluídos no 
sistema. 

Para cada “Tipo de Documento”, um arquivo digitalizado. São 4 documentos essenciais. 

Exemplo: Se o Laudo Pericial for composto de 3 folhas, para inclusão no processo, devem ser 
digitalizadas em arquivo único de 3 páginas. 

 

4. INCLUSÃO DE DOCUMENTOS  

4.1 Documetos Essenciais (Obrigatórios) 

 

a) Nota Fiscal de aquisição do para veículo novo ou CRLV se usado 

Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em “Escolher arquivo”, escolha o 
“Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique em “Adicionar” 

 
 

Para veículos usados, apresentar o CRLV 

 
 

b) Carteira Nacional de Habilitação, quando tratar-se de deficiência física, na qual 
constem as restrições referentes ao condutor e as adaptações necessárias ao veículo ou 
Documento de identificação e CPF para Requerente não condutor; 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 
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Caso o requerente não seja condutor de veículos e não possua CNH, deve apresentar outro 
Documento de Identificação com CPF. Exemplo: 

 

 

c) Comprovante de Residência (emitido a menos de três meses); 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 

 

 

d) Laudo Pericial/Avaliação, na forma dos Anexos II, III e IV do Convênio ICMS nº 38/2012, 
emitido por entidades públicas ou privadas que integre o Sistema Único de Saúde (SUS) ou 
ainda, por profissionais credenciados indicados pelo Detran, nos termos das normas 
estabelecidas; 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 

 

 

Após a inclusão dos 4 Documentos Essenciais (Obrigatórios), você terá: 
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Caso tenha inserido algum documento por engano, ele pode ser removido clicando no X 
(Açoes) para exclusão do arquivo. 
 

4.2 Documentos Complementares (opcionais) 

 

a) Procuração e Documento de identificação do Procurador 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 

 

Para processos protocolados por Procuração, inserir Documento Identificação do Procurador. 

 

b) Termo de Curatela para Portadores de Necessidades Especiais maiores de idade, que 
necessitam de curador 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 
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c) Se comprovante de residência for em nome de terceiro, necessário comprovar o 
vínculo com o proprietário (pai, mãe, esposa, contrato de locação...). 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 

 

 

d) Relação dos condutores autorizados, quando o requerente for totalmente incapaz de 
dirigir veículos, declarado em Laudo Pericial, na forma do Anexo II, do Convênio ICMS nº 
38/2012 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 

 

 

e) Carteira Nacional de Habilitação de todos os condutores autorizados de que trata o § 
4º, da cláusula segunda, do Convênio ICMS nº 38/2012 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 

 

Podem ser indicados até 03 condutores. 
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f) Para veículos novos Solicitação de Serviços - DV do Detran constando nº da Placa 

Repita o procedimento anterior: Selecione o arquivo no seu computador/pendrive, clicando em 
“Escolher arquivo”, escolha o “Tipo de Documento”, marque o formato “Nato-digital” e clique 
em “Adicionar” 

 

Após a inclusão dos Documentos Complementares (se necessário), você terá: 

 

Documentos Essencias e Complementares no sistema, clicar em “Peticionar”.                           

Em seguida 

Selecione Cargo/Função e informe sua senha de acesso ao SEI para Assinar 
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Pronto, processo Peticionado. 

 

 

Para consultar seu recibo clicar no ícone situado em Ações.  

5. Recibo 
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6. Peticionamento Intercorrente 

Caso receba mensagem da equipe da Sefaz, pelo email SEFAZ/Coordenadores CORAP, 
sinalizando pendência no processo, será necessário que faça um Peticionamento Intercorrente. 

Acesse o sistema, clique em Peticionamento + Intercorrente 

 

Informe nº do processo, clique em validar + adicionar 

 

Localize o Tipo de Documento que deseja incluir, informe um complemento, Formato Nato-
Digital + Adicionar. 

Documento(s) incluído(s) clique em Peticionar 

 

Fique atento à sua caixa de e-mails. 


