
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG
2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas
advindas da extensão universitária”

1

³ ITCMD - Imposto sobre a Transmissão de bens de qualquer natureza por causa mortis ou doação. Imposto
de competência estadual.

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções)

( ) COMUNICAÇÃO
( ) CULTURA
( x ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
( ) EDUCAÇÃO
( ) MEIO AMBIENTE
( ) SAÚDE
( ) TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
( ) TRABALHO

NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL - NAF UEPG
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Resumo: O presente resumo expandido tem como tema a o relato da experiência com o Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal - NAF, projeto desenvolvido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Receita
Estadual do Paraná no âmbito da Universidade Estadual de Ponta Grossa através do Programa Universidade sem
Fronteiras UsF. Trata dos objetivos e as finalidades essenciais do NAF, dos serviços prestados, o alcance
territorial dos seus usuários, e a dinâmica dos usuários em relação aos objetos principais do projeto, quais sejam:
o cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias bem como incentivo à participação em programas
de cidadania fiscal como o Programa Nota Paraná. Descreve também a evolução quantitativa dos principais
atendimentos ao longo dos primeiros três trimestres do projeto de forma evidenciar a consolidação do NAF
UEPG como ponto de apoio fiscal em Ponta Grossa e região.

Palavras-chave: Tributos. Administração tributária. Contribuinte. Educação Fiscal.

NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL - NAF UEPG

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um projeto desenvolvido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Receita Estadual do Paraná em parceria com as

Instituições do Ensino Superior (IES) e tem por objetivo oferecer um espaço para prestação de

serviços fiscais a pessoas físicas e jurídicas de forma gratuita.

O NAF se encontra dentro de um programa de Educação Fiscal que visa, de forma

geral, contribuir para compreensão da função social dos tributos, aproximar o fisco da

sociedade garantindo o acesso de pessoas físicas e jurídicas socioeconomicamente

hipossuficientes aos seus direitos e deveres fiscais e tributários, facilitando o cumprimento de

suas obrigações enquanto contribuintes. Além disso, busca, na parceria com as IES,

pulverizar e desenvolver conhecimentos e habilidades especializadas através da participação

de professores, agentes universitários, acadêmicos e recém-formados.

1Ténica-Bolsista recém formada; Universidade Estadual de Ponta Grossa. marilia.nafpg@gmail.com.
² Coordenadora do projeto, professora de ensino superior do quadro permanente do curso de Ciências Contábeis.
Universidade Estadual de Ponta Grossa. elianebendix@yahoo.com.br.
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Em Ponta Grossa, o NAF desenvolve suas atividades na Universidade Estadual de

Ponta Grossa - UEPG, através do Programa Universidade sem Fronteiras - UsF, do Governo

do Paraná. Concentra serviços federais e estaduais referentes aos impostos e outras obrigações

tributárias acessórias como declarações, emissão de guias de recolhimento, requerimentos

para reconhecimento de isenções e imunidades tributárias, pedido de restituição,

cadastramentos, emissão de certidões negativas, parcelamentos, consultas, regularização e

atualização do Cadastro de Pessoa física (CPF) e orientações gerais ao Microempreendedor

Individual (MEI).

É importante salientar, contudo, que o NAF não substitui e nem tem como objetivo

substituir o atendimento nas agências do fisco federal e estadual, pois não é um ente

oficialmente conveniado, também não substitui os serviços especializados de contabilistas.

PÚBLICO-ALVO

Os atendimentos gratuitos do NAF UEPG são destinados a pessoas físicas

hipossuficientes e ao Microempreendedor Individual (MEI) de Ponta Grossa e região.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

O NAF UEPG, prestou atendimento entre outubro de 2018 a junho de 2019, aos

contribuintes das seguintes localidades:

No estado do Paraná:

a) Na região dos Campos Gerais: Ponta Grossa, Castro, Carambeí, Palmeira, Ivaí,

Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Imbituva, Arapoti, Ipiranga,

Tibagi, Campo Largo, Ventania e São João do Triunfo.

b) Região Metropolitana: Curitiba.

c) Litoral: Matinhos e Pontal do Paraná.

No estado de Santa Catarina: Balneário Camburiú.

No estado de São Paulo: Ourinhos, Itararé, Itaberá e São Paulo.

LOCAL DE EXECUÇÃO

O NAF presta atendimentos em local fixo, nas dependências da Universidade Estadual

de Ponta Grossa e, eventualmente, em mutirões de atendimentos nos Centros de Assistência
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Social - CRAS e eventos no âmbito da universidade e da Associação Comercial e Industrial

de Ponta Grossa - ACIPG.

JUSTIFICATIVA

Os cursos de Ciências Contábeis, Administração e Comércio Exterior, se beneficiam

com a execução do referido projeto, uma vez que este possibilita familiarizar o acadêmico

com os assuntos voltados à sua profissão enquanto ainda estudante. Assim, permite qualificar

o futuro profissional por meio de uma vivência prática, proporcionando aprendizado sobre os

diversos temas tributários de nível federal e estadual, oportunizando o aprofundamento de

seus conhecimentos, além da reflexão sobre os diversos temas que afetam até mesmo o seu

próprio dia a dia, enquanto consumidores e contribuintes.

Para os contribuintes observa-se vantagem em usufruir dos serviços ofertados pelo

projeto, uma vez que os mesmos são atendidos de forma tão eficaz quanto se fossem

atendidos nas Receitas Federal ou Estadual e estes se sentem mais à vontade nas dependências

do NAF, pois, na maioria, são pessoas hipossuficientes que têm receio de irem às agências das

Receitas. Também, o atendimento se dá de forma rápida, sem filas, em local central,

facilitando sobremaneira o acesso do contribuinte.

OBJETIVOS

GERAIS

Apoiar contribuintes de baixa renda, pequenas empresas ou sociedades civis sem fins

lucrativos, que, de outro modo não teriam acesso as orientações contábeis e fiscais básicas

ESPECÍFICOS:

a) Proporcionar aos estudantes conhecimento acerca da função social dos tributos e

dos direitos e deveres associados à tributação;

b) Qualificar o futuro profissional de Administração, Ciências Contábeis e Comércio

Exterior, por meio de uma vivência prática, proporcionando a aplicação do seu aprendizado

acadêmico no caso concreto, assim como a geração de conhecimento acerca das obrigações

tributárias por meio de discussões, palestras, grupos de estudos, treinamentos;

c) Disponibilizar orientação fiscal pelos estudantes universitários a pessoas físicas de

baixa renda, microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos.
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METODOLOGIA

Por se tratar de um projeto de extensão, desenvolve atividades afins aos cursos

pertencentes ao setor de Ciências Sociais Aplicadas, sempre sob a supervisão de um professor

da área. A participação dos acadêmicos é estimulada através da possibilidade de relacionar

teoria e prática e de desenvolver conhecimentos específicos.

O NAF é composto por dois professores orientadores, quatro acadêmicos bolsistas e

um bolsista recém formado, inscritos e selecionados através do Programa Universidade sem

Fronteiras - UsF do Governo do Estado do Paraná. Para o desenvolvimento das atividades e o

atingimento dos objetivos, o projeto conta com a supervisão e orientação de auditores fiscais

da 3° Delegacia da Receita Estadual e da Delegacia da Receita Federal em Ponta Grossa que

provêm treinamentos específicos em base regular e canais de comunicação para trabalho em

conjunto.

Em um sistema de rodízio, os contribuintes são atendidos individualmente pelos

estagiários e supervisionado pela técnica. Todos os atendimentos são registrados em planilhas

para controle e avaliação subsequente, atividades externas e treinamentos são registradas em

relatórios. Ao final. os contribuintes são convidados a avaliar o serviços, atendimento e a

estrutura do ambiente física disponível.

O projeto trata essencialmente da situação fiscal de pessoas físicas e jurídicas, aos

quais devemos legalmente sigilo, dessa forma, protocola-se a entrada e saída de documentos

bancários, escrituras públicas, autos de processos judiciais, notificações, intimações, contratos

e outros documentos originais e/ou que contenham dados ou informações pessoais, e mantêm-

se uma metodologia para organizá-los em boa guarda e segurança. Sempre avaliando as

atividades de modo a respeitar os princípios da boa administração e sigilo fiscal perseguindo o

objetivo da melhora continua em nossos processos.

No início do projeto, desenvolveu-se um plano de comunicação externa que teve

por objetivo encontrar os meios mais eficientes e eficazes para promover o NAF e os serviços

prestados de forma gratuita à comunidade, pensando sempre em atingir o público alvo. Da

elaboração da identidade visual do projeto e dos materiais gráficos de divulgação física e

digital (cartazes, flyers, folders, cartões de visita), a equipe divulgou em rádios e telejornais

locais, escolas públicas da rede municipal e estadual através das respectivas secretarias, nas

unidades básicas de saúde - UBS, hospitais públicos, e entidades como APAE, APDF, através

da Secretaria de Saúde de Ponta Grossa. Também foram realizados encontros com as equipes
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de atendimento de todos os Centros de Assistência Social - CRAS com a finalidade de fazer

mutirões de atendimento e regularização fiscal de seus usuários. Realizou-se eventos

específicos para o CRAS Santa Luzia e CRAS Vila XV.

Buscou-se, no desenvolver das atividades, parceria com a Sala do Empreendedor,

projeto da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para apoio ao MEI e com o 2ª Ciretran de

Ponta Grossa (DETRAN) com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários e estimular

troca de informações e experiências relativamente ao Imposto sobre Propriedade de Veículo

Automotor - IPVA e demais débitos no âmbito desta autarquia.

RESULTADOS

O NAF em Ponta Grossa concentra a prestação de serviços federais e estaduais -

tanto no que se refere aos impostos - IRPF, IOF, IPVA, ICMS, ITCMD³ - quanto às outras

espécies tributárias e demais obrigações tributárias instrumentais tais como declarações,

emissão de guias de recolhimento, requerimentos para reconhecimento de isenções e

imunidades tributárias, pedido de restituição, cadastros, emissão de certidões negativas de

débitos, parcelamentos, consultas, regularização e atualização do Cadastro de Pessoa física

(CPF) e orientações gerais ao Micro-empreendedor Individual (MEI).

A equipe do NAF proporciona atendimento integral presencial, por telefone e pela

internet através do e-mail e das redes sociais. A utilização de multi-meios de atendimento

possibilita um maior alcance territorial aos usuários, contemplando, inclusive municípios fora

da região dos Campos Gerais. Apesar das diversas estratégias de divulgação desenvolvidas no

planejamento de comunicação, verificou-se que a maior parte dos usuários chegam até o

projeto através de indicação direta das agências da Receita Federal e da Receita Estadual em

Ponta Grossa. Foi significativa, no entanto, as participações no telejornal local que apresentou

o espaço e os serviços prestados, especialmente, no período da declaração do Imposto de

Renda.

No desenvolvimento das atividades, o projeto vem registrando um número

crescente nos atendimentos, especialmente em relação aos serviços referentes ao programa

Nota Paraná e obrigações acessórias do IRPF, consolidando-se como referência para a

orientação, auxílio e resolução de pendências fiscais.
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Tabela 1 – Principais Serviços Prestados - Receita Federal

Serviço
Número de atendimentos por período

Out/Dez de 2018 Jan/Mar de 2019 Abr/Jun de 2019

CPF (Regularização, Alteração e 2° via) 24 49 103

Declaração do IRPF, parcelamentos, 27 102 396
emissão de Darf e orientações.
Orientação e regularização - MEI 5 63 28

Certidões Negativas 0 3 6

Outros 6 10 40

Total 62 227 573

Fonte: NAF UEPG - Ponta Grossa.

Tabela 2 - Principais Serviços Prestados - Receita Estadual

Serviço
Número de atendimentos por período

Out/Dez de 2018 Jan/Mar de 2019 Abr/Jun de 2019

IPVA (Consulta, parcelamento, emissão de 20 79 64
guias de recolhimento, pedidos de isenção
e restituição)
Programa Nota Paraná (Cadastro, 76 239 233
transferência e orientação)
ITCMD (Declaração e orientação) 2 11 11

Certidões Negativas 1 5 8

Outros 1 19 16

Total 100 353 321

Fonte: NAF UEPG - Ponta Grossa.

Percebe-se também que há relativo desconhecimento por parte dos contribuintes

quanto aos meios que possibilitam a regularização de sua situação fiscal, e devido ao

distanciamento cultural entre o fisco e a comunidade, muitos acabam sendo penalizados ou

não tendo reconhecido seus direitos e desonerações. Sendo assim, o projeto vai ao encontro

desta demanda social, disponibilizando canais de atendimento que possibilite aos

contribuintes acesso a tais meios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Núcleo de Apoio Fiscal em Ponta Grossa vem se consolidando como ponto de apoio

aos contribuintes, intermediando, incentivando e facilitando a participação da comunidade nos

programas de cidadania fiscal - Programa Nota Paraná, contribuindo para seus objetivos

contra a sonegação fiscal. Coloca-se também como alternativa viável para aqueles que não
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podem arcar com despesas de serviços contábeis especializados e necessitam de regularização

fiscal.

Verifica-se a importância desse espaço de acesso e aproximação ao fisco, colaborando

para o encurtamento da distância cultural entre sujeito ativo e passivo da obrigação tributária

e assim faz-se possível o cumprimento de suas obrigações e o gozo de benefícios legais. De

grande importância é a presente e regular orientação das delegacias da receita estadual e

federal na condução eficiente e conclusiva atendimentos e no treinamento da equipe. O NAF

colabora, mesmo que localmente, para a arrecadação e a fiscalização da administração

tributária estadual e federal.

Destaca-se a relevância do espaço de aprendizado prático e o desenvolvimento de

conhecimentos especializados pelos participantes do projeto, especialmente os acadêmicos

que, além de verificar a relevância social e econômica da atividade tributária, passa a

compreender melhor o sistema tributário nacional e assim replicar em suas experiências

futuras os conhecimentos adquiridos. É inegável também que a vivência em equipe colabora

para outras habilidades tais como comunicação, trabalho em equipe, rotina administrativa,

relacionamento interpessoal, organização, atendimento ao público, entre outras.

APOIO

Programa Universidade sem Fronteiras (UsF). 3ª Delegacia da Receita Estadual do Paraná e

Secretaria da Receita Federal do Brasil - Delegacia de Ponta Grossa.
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