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RESUMO: Os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAFs) foram idealizados pela SRF – 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de seu Auditor Fiscal Clóvis Belbute Peres. 

Esses núcleos operam nas faculdades de Ciências Contábeis como centros de prática fiscal, 

semelhantes aos núcleos de prática jurídica das faculdades de Direito. Porém, possuem 

como elemento inovador e diferenciador o apoio da SRF. Os NAFs atuam na qualificação do 

futuro contador por meio da prática, com fundamento em dois pilares: o auxílio ao 

contribuinte hipossuficiente e a difusão do conhecimento fiscal.  O objetivo deste artigo é 

apresentar a criação do NAF na Universidade de Passo Fundo, sua atuação junto a 

comunidade, repercussão entre acadêmicos, professores e comunidade, bem como 

demonstrar a ampliação das atividades de extensão da UPF, através do curso de Ciências 

Contábeis. A metodologia utilizada para realização deste estudo foi bibliográfica delineada 

para uma pesquisa ação. Verificou-se que no primeiro ano de atividade a destarte da 

Receita Federal, preferir o atendimento as pessoas físicas, principalmente para realização 

das declarações de imposto de renda e resolução de outros problemas, na UPF a demanda 

é sempre maior por parte de entidades sem fins lucrativos que atuam na área social. 

Palavras Chave: Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Extensão. Ciências Contábeis. 

Atuação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os NAFs iniciaram no ano 2011 e atuam na qualificação do futuro contador por meio 

da prática, com fundamento em dois pilares: o auxílio ao contribuinte hipossuficiente e a 

difusão do conhecimento fiscal. Os NAFs, em especial, ao promoverem o atendimento ao 

contribuinte de menor capacidade contributiva, aumentam a conclusividade no atendimento 

ao cidadão sem a necessidade de utilização dos recursos humanos e materiais das 

unidades de atendimento da RFB. (BRAVO E PERES, 2011). 

No Brasil, alguns contribuintes, especialmente as pessoas físicas, dispensam a ajuda 

de profissionais especializados quando as situações econômicas são mais simples, tais 

como aquelas envolvendo a Contribuição Previdenciária, o IRPF, o ITR, fazendo estas 

declarações pessoalmente, ou mesmo, deliberando a um conhecido, parente com algum 

conhecimento. Tem-se também MEI (Micro empreendedor individual), que vem sendo 

orientado e atendido inicialmente pelo SEBRAE, mas verificou-se que as questões mais 

complexas envolvendo tributos, obrigações acessórias, não são de entendimento deste 

órgão. 

De acordo com Bravo e Perez (2011) os demais tributos administrados pela Receita 

Federal do Brasil (RFB), a pessoa jurídica, nesse contexto, ressalta-se as associações sem 

fins lucrativos, tais como associações de moradores, associação de catadores de papéis, 

associações para desenvolvimento, estes contribuintes dependem da contratação de um 

especialista para o cumprimento da obrigação de apurar e de recolher o tributo devido – 

obrigação principal – e de apresentar as informações e os documentos exigidos pela 

legislação – obrigações acessórias.  

Para os autores, os contadores e os técnicos em contabilidade são os profissionais 

que reúnem as melhores condições de capacitação para a adequada prestação dos serviços 

fiscais junto à RFB – e às demais administrações tributárias – por razões históricas, 

econômicas e de formação acadêmica ou técnica. 

 Assim, este artigo tem a pretensão de apresentar como foi a implementação do NAF 

da UPF, sua atuação e as melhorias que este projeto de extensão trouxe ao curso de 

ciências contábeis, aos alunos que conseguiram se engajar e aos professores. 

 Através de uma pesquisa ação pretende-se apresentar o que o projeto melhorou 

para as pessoas atendidas. 

   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo apresenta-se a dificuldade de ensino da prática contábil pelos cursos 

de ciências contábeis do Brasil, e como o NAF auxilia neste contexto. Também apresenta 



 

como funciona o NAF, seus objetivos, criação, entre outras informações sobre este núcleo 

que vem sendo criado no país e servindo de modelo para os países da américa latina e 

central. 

 

 

2.1. O atual processo de formação profissional dos contadores e dos técnicos em 

contabilidade 

No desempenho de suas atividades, seja nos serviços contábeis, fiscais ou 

societários, os profissionais da contabilidade operam em um ambiente técnico e normativo 

extremamente amplo e complexo. Além de consistente formação na área contábil, 

envolvendo o domínio em relação às normas brasileiras de contabilidade e aos 

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, são necessários sólidos 

conhecimentos acerca do direito e das legislações civil, comercial, societária, trabalhista, 

previdenciária e tributária. 

Peres e (2011) ao analisar as grades curriculares e as ementas das disciplinas 

oferecidas por vinte e dois dos melhores cursos de graduação em ciências contábeis do 

Brasil, segundo o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), verifica-se que 

do total da carga horária relativa a aulas e a atividades complementares obrigatórias, uma 

média de 162 (cento e sessenta e duas) horas são dedicadas à legislação tributária ou 

previdenciária, à contabilidade tributária e à prática de rotinas fiscais, nos chamados 

laboratórios contábeis ou laboratórios de prática contábil e fiscal. Se considerarmos que nas 

referidas disciplinas há conteúdos relacionados a tributos estaduais, municipais e à 

legislação do trabalho, vê-se que o tempo de capacitação dos graduados em ciências 

contábeis no que se refere às obrigações tributárias federais é insuficiente diante da 

amplitude e da complexidade dos conteúdos. Isto também ocorre em relação aos cursos 

técnicos em contabilidade. 

A carga horária exigida pelo MEC perfaz oitocentas horas nos seguintes tópicos: (1) 

organização empresarial; (2) análise financeira e orçamentos; (3) direito público e privado; 

(4) legislação trabalhista, tributária e empresarial; (5) normas brasileiras de contabilidade; (6) 

fiscalização; (7) contabilidade; (8) custos e patrimônio; e (9) matemática financeira.  

Além disso, ao analisar o conteúdo programático do último exame de suficiência do 

Conselho Federal de Contabilidade, verifica-se que a legislação relativa aos tributos 

administrados pela RFB está inserida apenas em uma das treze matérias exigidas do 

bacharel em ciências contábeis. 

 

 

 



 

2.2 Na universidade: núcleos de apoio contábil e fiscal (NAFs) 

Em seu estudo Peres e  Bravo (2011) chegaram  a duas constatações: (1) não havia 

no Brasil qualquer análogo às LITCs americanas e (2) havia espaço para grande ampliação 

da prática fiscal em todos os cursos de Ciências Contábeis brasileiros. Identificaram então, a 

oportunidade de juntar o melhor das duas experiências – americana e brasileira  e batizaram 

de NAFs, acrônimo para Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal. 

De acordo com esta filosofia, os NAFs são iniciativas das instituições de ensino 

superior de Ciências Contábeis que contam com o apoio da RFB. O foco da ação está na 

difusão de conhecimentos contábeis e fiscais e no atendimento de contribuintes 

hipossuficientes por estudantes universitários de contabilidade. 

O NAF opera com os alunos, acompanhados por professores, que prestam 

atendimento sobre assuntos simples e estudam assuntos mais complexos em grupos. A 

partir dos estudos, elaboram palestras curtas que são reproduzidas por toda a faculdade e 

para o público externo. 

OS NAFs contam com a colaboração dos funcionários da Receita Federal 

especialmente aqueles que participam da educação fiscal, que promovem encontros 

regulares (a cada mês, aproximadamente) com os integrantes dos núcleos para que a troca 

de experiências aconteça. 

 Não são, por de sua criação, uma proposta fechada imposta pela RFB. 

Diferentemente, como experiências autônomas são uma proposta flexível e dinâmica, ainda 

que com elementos estruturantes. Descreve-se a seguir tais elementos na forma de 

perguntas. 

Qual o objetivo do NAF? O NAF possui dois objetivos: (1) dar suporte contábil e fiscal 

a pessoas de baixa renda (se for pessoa física, tipicamente menos de três salários mínimos 

por mês, se pessoa jurídica, podem ser os microempresários individuais, por exemplo) ou ao 

público interno das faculdades/universidades; (2) agir como centro de 

aprendizagem dos alunos através de discussões, criação de palestras,  grupos de estudo, 

treinamentos, etc. 

Quais as vantagens desses núcleos? As vantagens são claras para todos os 

participantes da iniciativa. A comunidade ganha um atendimento as suas questões mais 

básicas. Os escritórios ganham, pois podem direcionar casos mais simples (e, muitas vezes, 

de difícil comunicação com o cliente) para o NAF. A RFB ganha, pois cumpre seu papel na 

educação fiscal por via direta e de atendimento por via indireta. Ganha também pela 

aproximação e capacitação da classe contábil. Ganham, principalmente, as faculdades de 

três modos: através do treinamento de seus alunos com o auxílio da RFB, pelo 

fortalecimento de sua imagem frente à comunidade onde se insere, e frente ao Ministério da 

Educação com a melhora de sua avaliação institucional. 



 

Quais os assuntos a serem tratados? Os assuntos podem ser escolhidos de acordo 

com a realidade dos núcleos. Normalmente, como nos SAJUs, limitam-se a alguns tópicos. 

No caso dos NAFs, as primeiras demandas a serem atendidas, enquanto o núcleo se 

estrutura, poderiam ser: (1) Ajuda com a navegação no portal da RFB: agendamento, 

consulta de horários, etc.; (2) Situação cadastral do CPF – orientações 

básicas, informações, etc.; (3) MEI – Microempreendedor Individual – orientações, etc.; (4) 

Ajuda com o programa do Imposto de Renda (IRPF) em seus elementos mais simples: 

programa DIRPF, auxílio na emissão de DARFs, datas importantes. 

Em todos os casos o portal da internet da RFB, pode funcionar como a principal fonte 

de informações através de suas explicações e  dos programas associados. 

Que modelo lógico deve ser seguido? O modelo seria semelhante ao dos SAJUs: 

uma infraestrutura mínima fornecida pela universidade e a associação de créditos 

complementares aos alunos que dessas atividades participarem. Pode-se, além disso, 

utilizar o núcleo como verdadeira ferramenta de prática contábil e de difusão do 

conhecimento contábil através de palestras, atividades voluntárias, etc. A RFB pode realizar 

encontros regulares para treinar e acompanhar o desenvolvimento dos alunos-facilitadores. 

O que não é o NAF? Esta é uma questão crucial. Ele não é um posto de atendimento 

da RFB (da mesma forma que os SAJUs não substituem os atendimentos prestados pelo 

poder judiciário). Não é um substituto para os escritórios de contabilidade ou para 

assessoria prestada pelos contabilistas a várias matérias (da mesma forma que os SAJUs 

não substituem os escritórios de advocacia). Não é um convênio oficial entre a RFB e a 

faculdade (da mesma forma que o SAJU não é um convênio entre a IES e a OAB, p. ex.). 

Qual a infraestrutura necessária? Depende de cada unidade, mas, normalmente, 

haveria uma sala com um ou dois computadores com acesso a internet e um horário 

definido para atendimento, além de um professor para acompanhar os alunos em seus 

questionamentos (a DRF também poderá disponibilizar servidores para acompanhar o 

núcleo e tirar dúvidas, provendo treinamentos específicos e participando nos encontros dos 

núcleos). 

  As faculdades e universidades possuem autonomia para definir sua forma de 

atuação no projeto. Verificam-se atendimentos em um só dia, outras abordaram mais de um 

assunto. Umas operam junto com suas faculdades de administração e outras em 

colaboração com cursos como a assistência social. O projeto possui envergadura nacional. 

A Receita Federal entende que todos os cursos de contabilidade com o passar do tempo 

terão núcleos como estes. 

 

3. Metodologia 



 

Para realização deste estudo, fez-se uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa 

ação. Thiollent (2003, p. 14) magistralmente conceitua pesquisa-ação como: [...] um tipo de 

pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. 

O autor reconhece que o termo se vulgarizou, mas observa que o instrumento é 

insuperável como método de pesquisa que visa a promover resultados práticos. Observa 

que a pesquisa-ação situa-se a meio caminho entre a prática e técnicas tradicionais de 

pesquisa científica. 

O trabalho espelha esta conceituação visto que utilizou-se os participantes e suas 

experiências, como alunos ou como profissionais, para coletivamente construir as soluções. 

Roesch (2005, p.127), ao resumir as metodologias de pesquisa em administração, 

coloca a pesquisa-ação como método qualitativo associado a métodos de coleta e de 

análise de dados específicos, sendo que utilizou-se de entrevistas e a observação. 

Desta forma, verificou-se que com o NAF além do auxilio a comunidade carente, 

associações, micro empreendedores individuais.  Os alunos que atuam e os demais acabam 

por aumentar sua experiência e a prática profissional; e ainda recebem  treinamento e 

cursos complementares que são ministrados pelos funcionários da Receita Federal.  

 

4. Resultados do NAF UPF  

O projeto teve seu início em 16 de abril de 2013, sendo que os serviços são 

realizados pelos acadêmicos da Faculdade de Ciências Contábeis, supervisionados pelos 

professores.  

O núcleo funciona junto ao Sajur, no Campus III da UPF, na Av. Brasil, 743, nas 

terças, quintas e sextas feiras, no horário das 13:30 as 17:00. E nas segundas e quartas 

feiras no Campus I – Feac – Prédio B6, no mesmo horário. 

Importante ressaltar que na UPF, o núcleo pertence à extensão. Na maioria das 

demais instituições o NAF é vinculado à graduação. Na universidade os acadêmicos que 

executam as atividades atuam como bolsistas Paidex, e são remunerados com uma bolsa 

que para 20 horas é de R$ 450,00 e para 12 horas fica em R$ 270,00. Também tem alunos 

que realizam atendimentos voluntariamente. 

 Nos oito meses de atuação junto à comunidade, diversas ações já foram 

desenvolvidas. Entre as ações, em especial destaca-se, os 14 dias do mês de abril, com a 

realização de 28 declarações de imposto de renda, para a comunidade em geral.  

Também neste mês foram respondidas questões a vários contribuintes de como 

preencher a declaração, principalmente sobre dedução de valores pagos e como declarar os 



 

bens. Mas verificou-se que os contribuintes de baixa renda, proprietários de pequenas 

empresas ou empresas fechadas, tinham dúvidas se estavam obrigados a declarar o 

imposto de renda. Teve um contribuinte, com renda mensal inferior ao teto para declarar, 

com aplicação em caderneta de poupança que também tinha dúvidas se estava obrigado a 

declarar.  No total no mês do imposto de renda foram atendidas, 40 (quarenta) pessoas. 

Na época das declarações de imposto de renda, um contribuinte nos questionou 

sobre a possibilidade de entrar com processo judicial solicitando a devolução do imposto 

devido, visto que ele recebeu no exercício de 2008, declaração feita em 2009, diferenças de 

aposentadoria, baseado na metodologia do RRA – Rendimentos Recebidos 

Acumuladamente válida a partir de 2010. Para este caso solicitou-se esclarecimentos junto 

a Delegacia da Receita Federal, e o contribuinte foi encaminhado ao SAJUR da UPF para 

seguimento da reclamação, com a devida fundamentação ao seu processo. 

Ainda neste período foram realizadas quatro declarações de ITR atrasadas com 

emissão dos DARF – Documento de Arrecadação fiscal das multas e dos tributos a serem 

recolhidos.  

Os alunos atenderam a duas pessoas, que gostariam de atuar como micro 

empreendedores individuais, especialmente para contribuição a INSS, sendo assim foram 

abertas duas empresas individuais na modalidade - MEI para uma cabeleireira e uma 

manicure. 

Em agosto atendeu-se a um MEI para regularização de sua situação visto que estava 

inativo desde 2011.  

Em setembro, outubro e novembro, trabalhou-se especificamente no registro de 

abertura de duas associações sem fins lucrativos: Associação das Catadoras e Catadores 

Tropeiro de Passo Fundo e Associação para o Desenvolvimento Sustentável de Bela Vista. 

Os serviços realizados foram: participação na reunião de abertura, elaboração da ata de 

abertura e eleição e posse da diretoria, elaboração e aprovação do estatuto.   

Os processos encontram-se em tramitação junto ao Cartório de Registro de Pessoa 

Jurídica de Passo Fundo. 

Em dezembro atendemos a outro MEI para regularização também a situação que 

estava pendente, sendo que realizamos as declarações de 2011, 2012 e emissão e geração 

das DARF de 2012 e 2013. 

Em 09 de dezembro atendemos a Associação Educacional Agostini dando inicio a 

uma parceria para assessoramento na prestação de contas de projetos com verbas 

públicas. 

Também em dezembro e janeiro realizou-se as RAIS – e as DCTF – Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais das 70 associações de moradores de Passo Fundo, 



 

vinculadas a UAMPAF – União das Associações de Moradores de Passo Fundo. Ao final 

foram atendidas 46 pessoas físicas e 73 associações. 

É importante relatar que no mês de março participamos da palestra sobre o imposto 

de renda junto da Delegacia da Receita Federal de Passo Fundo. 

No mês de agosto o NAF UPF juntamente com a Delegacia da Receita Federal de 

Passo Fundo, organizou uma palestra sobre ITR – Imposto Territorial e Rural, que foi aberta 

a comunidade de alunos e contadores de Passo Fundo, através do Sindicato dos 

Contadores de Passo Fundo, e demais IES convidadas.  A palestra aconteceu no dia 20 de 

agosto de 2013, das 14 h as 16 h, no auditório da Faculdade de Medicina da UPF, e contou 

com a participação de 25 pessoas. 

No mês de setembro apresentou-se o projeto na MIC - Mostra de Iniciação Científica 

da Universidade de Passo Fundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nestes primeiros meses de atuação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, verificou-

se que através deste projeto, o curso de ciências contábeis da Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC inseriu-se definitivamente em projetos de 

extensão na Universidade de Passo Fundo. Em vista disso o projeto que inicialmente 

funcionava somente na sede da instituição, em Passo Fundo, foi ampliado para os campi de 

Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha e Sarandi. 

 Esta expansão do projeto proporcionará um maior envolvimento de professores, 

acadêmicos e a inserção da universidade também nestas unidades, visto que a extensão é 

realizada em sua maioria na sede. 

 Segundo relato de uma acadêmica que participa do projeto, ela considera 

fundamental participar do projeto, ressaltando que “certamente vou estar mais preparada 

para o mercado de trabalho”. 

 Para o auditor da receita federal e dos professores da instituição envolvidos, o NAF 

tem três principais objetivos que com certeza foram cumpridos neste ano: atender a 

população de baixa renda que não pode pagar por serviços contábeis, reduzir a demanda 

por serviços na secretaria da receita federal, tempo de espera, e principalmente propiciar 

aos acadêmicos aliar a teoria com a prática. 

 Para uma das associações atendidas, que atuará na reciclagem de resíduos, para a 

qual foi realizada ata de abertura, estatuto, registro no cartório de pessoa jurídica e a  

abertura do CNPJ, o NAF irá auxiliar  a entidade, visto que com a regularização ela poderá 

realizar novos projetos de cidadania e se desenvolver. 

 Percebe-se que o projeto de extensão NAF proporciona a atuação em todas as áreas 

da universidade, ensino, pesquisa e extensão, aliada a inserção com a comunidade que 



 

também é uma missão da instituição, pertencente aos grupos de instituições comunitárias 

do estado. 
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