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RESUMO 

Com o tamanho da carga tributária nacional, o planejamento tributário para 

pessoa física busca formas legais para o pagamento de menos tributos, com o 

intuito de diminuir os gastos, possibilitando uma maior utilização do dinheiro para 

investimentos, educação ou lazer, buscando proporcionar uma melhor qualidade 

de vida para o trabalhador brasileiro. 

Diante desta importância o projeto de pesquisa busca apresentar as maneiras 

que permitem a redução da carga tributária para pessoa física, e o modo que 

deve ser feito para tornar possível essa prática. 

INTRODUÇÃO 

Diante a tantos tributos a serem pagos no Brasil, várias empresas optam por 

realizar o planejamento tributário, que nada mais é do que a atividade que visa obter 

um menor valor de tributos, adotando procedimentos estritamente dentro da lei, 

analisando-se as alternativas e brechas existentes na legislação. Para Gouveia e 

Afonso (2011) a sobrevivência e o crescimento de uma empresa dependem em boa 

parte na obtenção de algumas vantagens competitivas diante de seus concorrentes, 

e uma carga tributária menor pode ser uma grande vantagem.  

Apenas no ano de 2013, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT), o valor arrecadado chegou a aproximadamente um trilhão, 

setecentos e um bilhões de reais. Por meio do “Impostômetro”, que é uma 

ferramenta que contabiliza os tributos arrecadados no Brasil, é possível ver a 

quantidade de tributos arrecadados desde o início do ano até o momento do acesso.  

Ao se falar sobre Planejamento Tributário para Pessoa Física, surgem 

algumas dúvidas de como isso poderia ser efetivamente feito. Portanto, levanta-se a 

seguinte problema de pesquisa: será possível realizar um planejamento tributário 

para pessoa física? 

OBJETIVOS 

Os objetivos desse projeto é identificar as possíveis formas de se realizar um 

planejamento tributário para pessoa física, assim como mostrar as vantagens de se 

realizar um planejamento tributário e apresentar algumas opções para se pagar 

menos tributos. 



METODOLOGIA 

O trabalho será elaborado por meio de uma pesquisa exploratória e 

descritiva. Verifica-se que a pesquisa exploratória e descritiva é a que melhor se 

adapta ao objetivo geral do estudo proposto, que busca formas para ser possível 

realizar um planejamento tributário para pessoa física. O método de abordagem a 

ser utilizado será o método dedutivo.  

O método de procedimento de pesquisa será a análise de documentos, que é 

uma das classificações da pesquisa descritiva. Por meio de um exame sistemático, 

na literatura existente, sobre o tema Planejamento Tributário. 

O tipo de abordagem a ser utilizada será a qualitativa. Tendo em vista que 

não haverá a preocupação de se elaborar inferências estatísticas e correlações. 

DESENVOLVIMENTO 

 Esse projeto será desenvolvido através de análises da literatura, para 

encontrar conceitos e características de um planejamento tributário, o porque que as 

empresas optam por tal procedimento, assim como os métodos de elaboração que 

são utilizados para se tornar possível esse estudo. Com isso é possível verificar as 

vantagens e limitações que as empresas têm em realizar esse planejamento. 

Logo após o foco exclusivo no planejamento tributário, é necessária a busca 

por pesquisas e reportagens referente ao nosso Sistema Tributário atual, para que 

fiquem claro os tributos incidentes para as pessoas físicas, e em quais entes 

tributantes (União, Estados e Municípios) pertence cada tributo. Com isso será feito 

uma análise e comparação dos benefícios oferecidos para a população, com outros 

países de menor carga tributária, como educação, transporte, hospitais e demais 

serviços, que teoricamente deveriam ser de altíssima qualidade com um valor tão 

elevado de tributos. 

E para finalizar, serão apresentados as medidas e procedimentos que devem 

ser realizados para se tornar possível um planejamento tributário para pessoas 

físicas, dentro da lei. Através de estratégias simples, que em um longo prazo pode 

ajudar em uma melhor saúde financeira para cada brasileiro, já que estarão 

diminuindo seus custos, e consequentemente melhorando suas qualidades de vida, 



onde poderão dedicar uma maior parcela de seu salário com sua própria família e 

entretenimentos pessoais. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Através do levantamento dos tributos incidentes diretamente para as pessoas 

físicas é possível buscar algumas medidas para se pagar menos tributos. Essas 

medidas mesmo que simples podem gerar uma diferença considerável no bolso das 

famílias brasileiras.  

Algumas dessas medidas podem ser, por exemplo, o pagamento antecipado 

do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), assim como o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para se obter um desconto no 

pagamento dessas obrigações tributárias.  

Assim como a sugestão da venda de um imóvel de uso residencial no valor de 

até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), se único, apenas se a pessoa pretende 

comprar outro imóvel para uso residencial, dessa forma ao informar na declaração 

de Imposto de Rende (IR) essa transação não será tributada. 
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