
 
 

NOTA PÚBLICA 
 
A ACONCARF - Associação dos Conselheiros dos Representantes dos Contribuintes no 

CARF , vem, respeitosamente, por meio da presente nota pública , se manifestar diante da petição 
que foi apresentada por um número significativo de Conselheiros representantes da Fazenda 
Nacional no CARF e inúmeros pedidos de esclarecimentos solicitados por veículos de 
comunicação. 

 
Como é sabido, na referida petição, os seus signatários chegaram ao entendimento de que eles 

não irão participar dos julgamentos de janeiro de 2022 até que haja a regulamentação do bônus de 
eficiência por parte do Poder Executivo1. 

 
Entendemos que a manifestação e proposição dos signatários da referida petição é direito 

legítimo garantido pela Constituição Federal, sem que com isso estejamos fazendo algum juízo de 
valor acerca do conteúdo do direito pleiteado. 

 
Todavia, é fundamental que seja aproveitada a oportunidade para reiterar a situação jurídica 

precária dos Conselheiros representantes dos contribuintes no CARF. 
 
Vale notar que segundo o Parecer PGFN/CJU/COJPN n. 22/2016, os Conselheiros 

representantes dos contribuintes se enquadram juridicamente como agentes honoríficos, não sendo 
aplicável o regime dos cargos comissionados com funções de confiança previstos na Lei n. 
8.112/90. 

 
Trata-se de regime extremamente precário ao exercício do cargo, visto que a qualificação de 

agente honorífico de um conselheiro representante dos contribuintes no CARF é semelhante a de 
um mesário eleitoral ou de um jurado, sendo incompatível com as funções desenvolvidas de alto 
relevo e importância à administração federal e à sociedade. 

 
Ademais, o referido parecer dispõe ainda que os conselheiros não terão direito a gratificação 

natalina, férias e o respectivo adicional, uma vez que não se qualificam como servidores públicos. 
 
O total mensal das gratificações de presença recebidas pelos conselheiros representantes de 

contribuintes no CARF são nitidamente inferiores ao valor mensal da remuneração dos conselheiros 
do CARF, representantes da Fazenda Nacional. 

 
Também há uma série de situações nas quais os conselheiros representantes dos contribuintes 

não estão sujeitos ao recebimento de suas gratificações de presença, caso por exemplo das 
conselheiras no período pós-parto. 

 
É importante ressaltar que a ACONCARF trabalha há diversos anos para que sejam 

reconhecidos direitos fundamentais dos conselheiros dos contribuintes. Nessa linha, diversas ações 

                                                      
1 Em 6 de janeiro de 2022, foi publicada a Portaria CARF/ME n. 129/2022, que suspendeu as sessões que ocorreriam na 
semana do dia 10/01/2022 até 13/01/2022 das Turmas Ordinárias da 2ª Seção de Julgamento do CARF e das Turmas 
Extraordinárias da 1ª Seção de Julgamento do CARF. 



foram feitas nos últimos anos para sensibilizar o Ministério da Economia com o objetivo de que 
fossem reavaliadas as condições em que se encontram os Conselheiros dos contribuintes. 

 
Atualmente, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 5.474/2016, que tem como 

objetivo alterar o Decreto 70.235, de 1972. No referido projeto, constam algumas das solicitações 
pleiteadas pela ACONCARF como férias, licença maternidade remunerada e atualização de 
remuneração, que desde 2015 permanece sem nenhuma alteração. Todavia, é sabido que tais 
alterações dependem de longo trâmite legislativo. 

 
Ainda, em março de 2019 foi realizada audiência junto ao Ministério da Economia, em que 

houve sinalização positiva aos pleitos ora citados, entretanto, ainda não houve definição e 
manifestação do Ministério até o momento. 

 
Diante de todo o exposto, a atual Diretoria demonstra o quão precária é a situação jurídica dos 

Conselheiros representantes dos contribuintes no CARF, o que não contribui para uma melhoria do 
processo administrativo tributário federal. 
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