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PROJETO DE LEI Nº ___ / 2019. 

 

Dispõe sobre a divulgação, em delegacias 

de polícia, do direito ao ressarcimento do 

IPVA, das vítimas de roubo ou furto de 

veículo automotor terrestre no âmbito do 

estado do Espírito Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As delegacias de polícia, responsáveis pelo registro dos Boletins de 

Ocorrências de roubo ou furto de veículo automotor terrestre, ficam obrigadas a 

fixarem, em suas dependências, placa informativa que explicite o direito de 

ressarcimento proporcional do IPVA pago ao contribuinte. 

 

Art. 2º A placa será afixada em local próximo ao setor de registro dos Boletins de 

Ocorrências, que possibilite fácil visualização, obedecendo as seguintes 

especificações: 

 

I - a placa poderá ser confeccionada em ferro, PVC, acrílico ou outro material 

resistente a ação do tempo, vedado o uso de papel, papelão, cortiça, isopor ou 

assemelhados; 

 

II - a dimensão mínima será de 40 (quarenta) centímetros de largura por 30 (trinta) 

centímetros de altura e conterá a seguinte frase: SÃO DIREITOS DOS 

CONTRIBUINTES, PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE, 

OBJETO DE FURTO OU ROUBO, O RESSARCIMENTO PROPORCIONAL AO 

MÊS DA OCORRÊNCIA, DO IPVA PAGO, CONFORME O ART. 6º, § 3º DO 

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES – RIPVA (DECRETO Nº 1.008-R DE 05/03/2002). 
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III - as letras serão todas maiúsculas em cor que possibilite destacar facilmente a 

frase e ocuparão toda a largura da placa. 

 

Art. 3º A página eletrônica do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo 

- DETRAN-ES, deverá conter as normas que regulamentam a restituição do IPVA 

pago aos contribuintes proprietários de veículo automotor terrestre, quando o 

mesmo for objeto de furto ou roubo, bem como a transcrição do art. 6º, § 3º do 

Regulamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – RIPVA 

(Decreto nº 1.008-R de 05/03/2002). 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Poucas pessoas sabem, mas os proprietários que tiveram seus carros roubados ou 

furtados podem receber de volta (parcial ou integralmente) o valor pago 

pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).  

 

Podem solicitar devolução de parte do imposto pago proprietários de veículos que 

tenham sido furtados, roubados ou destruídos em decorrência de sinistro (perda 

total). A restituição é relativa apenas ao período em que o contribuinte tiver ficado 

sem o veículo. 

 

Dispõe o art. 6º, § 3º do Regulamento do imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores – RIPVA (Decreto nº 1.008-R de 05/03/2002): 

 

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total 

do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu 

domínio útil ou a posse, observado o seguinte:  

 

[...] 

 

§ 3º Comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no caput, 

o sujeito passivo terá direito à restituição parcial do imposto, proporcional aos 

meses restantes para o término do exercício em que tenha sido pago. 

 

A título de exemplificação, basta dividir o valor do imposto que foi pago por 12 

(número de meses do ano) e multiplicar pelo total de meses do ano em que o 

motorista ficar sem o carro. Por exemplo, se um veículo é furtado em julho, o IPVA 

pode ser ressarcido com referência a cinco meses (agosto a dezembro). 

 

Todavia, referida informação não é de conhecimento amplo, o que não assegura a 

fruição do aludido direito aos que dele fazem jus. 

 

Desta feita, referida proposição objetiva obrigar às delegacias de polícia, 

responsáveis pelo registro dos Boletins de Ocorrências de roubo ou furto de veículo 
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automotor terrestre, a fixarem, em suas dependências, placa informativa que 

explicite o direito de ressarcimento proporcional do IPVA pago ao contribuinte. 

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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