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RESUMO - Este trabalho objetiva divulgar atividades desenvolvidas pelo Projeto Imposto de Renda, 
referente ao período de 01 de março de 2012 a 28 de fevereiro de 2013. Os objetivos deste trabalho 
consistem em uma primeira etapa: fornecer embasamento teórico preparando os alunos através de 
curso específico sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Numa segunda etapa: 
possibilitar a prática através do atendimento da clientela alvo. Além dos serviços de preenchimento e 
entrega das declarações, os clientes recebem orientações a respeito do Ganho de Capital, das 
deduções permitidas pela legislação vigente. A metodologia aplicada consiste na exposição do 
trabalho exercido pelo Projeto Imposto de Renda no sentido de divulgar a contribuição prestada para 
a Comunidade Universitária, colocando-se a disposição um serviço de qualidade e confiável. Durante 
o ano de 2012 foram preenchidas e entregues 151 declarações de professores e funcionários, 12 
declarações de dependentes, foram atendidos 05 professores para retificação de declaração por 
notificação de retenção na malha fina, foram feitas visitas ao Fórum Federal em Ponta Grossa para 
atender assuntos relativos aos processos judiciais dos professores. Foram recebidos mais 05 pedidos 
de proposição de ação judicial os quais somam-se aos mais de 200, já em andamento. Das ações em 
andamento, várias obtiveram decisão favorável quanto à antecipação de tutela, que suspende 
qualquer atividade da Fazenda Nacional no sentido de efetuar cobrança de diferença de Imposto de 
Renda. Foi realizado o acompanhamento do trâmite judicial e respectivas defesas de mais de 220 
ações. Através dos resultados obtidos pode ser observado que o projeto continua atingindo os 
objetivos propostos, destacando o pronto atendimento dos anseios da comunidade universitária que 
segundo relatos ressentia deste tipo de atendimento, convergindo os esforços no sentido de priorizar 
ao acadêmico os conhecimentos das atividades inerentes do dia a dia do contabilista.  
 
PALAVRAS CHAVE – Declaração de ajuste anual. Pessoa física. Retenção na fonte. 
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