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PL 559/2011 – O PROJETO DE 
LEI DO CONSTRANGIMENTO

Desde que chegou à Câmara 
Legislativa do DF, o PL 559/2011, 
proposto pelo Executivo, tem causa-
do enorme desconforto e constran-
gimento para a maioria dos parla-
mentares. Conhecido como “Trem da 
Alegria”, é um exemplo acabado de 
transposição de cargos: agentes e fis-
cais alçariam a carreira de auditor, 
independente de concurso público. 

 O projeto ainda continua em 
regime de urgência para votação 
em plenário. Mesmo com falhas nos 
trâmites legais da Casa, como apro-
vação na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ), os parlamentares inte-
grantes poderão revelar votos favo-
ráveis ou contrários durante a sessão 
pública, já que os sufrágios indepen-
dem dos pareceres. O presidente da 
Câmara Legislativa, deputado Patrí-
cio (PT), também poderá não colocar 
a proposta em pauta na próxima 
quinta-feira (15). Pela polêmica, a 
tendência é de que o projeto seja 
apreciado em 2012. 

O PL 559 foi o motivador do 
cancelamento do concurso para Au-
ditor Tributário do DF no ultimo dia 
(29). Cerca de 8,1 mil concurseiros 

SEU VOTO É A FAVOR DA INCONSTITUCIONALIDADE ?  

O GOVERNO A FAVOR DA INCONSTITUCIONALIDADE !!
foram frustrados pela decisão do 
GDF.

Vamos divulgar neste informati-
vo e em todos os espaços disponíveis, 
os nomes de todos os parlamenta-
res comprometidos com o respeito à 
Constituição Federal e com o princí-
pio da isonomia no acesso aos cargos 
públicos.

O quadro abaixo mostra a rela-
ção de todos os deputados distritais 
da CLDF e a opção que cada um tem 
ao demonstrar seu compromisso com 
a sociedade e com a Constituição Fe-
deral de nosso país:

Agaciel Maia - PTCAylton Gomes - PR Benedito Domingos - PP Benício Tavares - PMDB Celina Leão - PSD Chico Leite - PT Chico Vigilante - PT Cláudio Abrantes - PPS

Dr Michel - PSL Cristiano Araújo - PTB Eliana Pedrosa - PSD Evandro Garla - PRB Joe Valle - PSB Liliane Roriz - PSD Luzia de Paula - PPS Olair Francisco - PTdoB

Patrício - PT Prof. Israel Batista - PDT Raad Massouh - DEM Rejane Pitanga - PT Rôney Nemer - PMDB Washington Mesquita - PSD Wasny de Roure - PT Wellington Luiz - PPL
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PROJETO DE LEI 559/2011 
O CUSTO DA AVENTURA 

LEGISLATIVA DO GDF
O Projeto de Lei nº 559/2011, 

que unifica os cargos da carreira de 
auditoria tributária é um dos maiores 
promovedores do “Trem da Alegria” 
no fisco do Distrito Federal. Muito tem 
sido gasto em razão dessa medida 
totalmente descabida adotada pelo 
Governo do Distrito Federal.  A Secre-
taria de Fazenda está praticamente 
parada desde o envio do projeto, há 
mais de 02 (dois) meses, em face do 
acirramento de ânimos e da mobiliza-
ção dos servidores contra ou a favor 
do referido projeto. 

 Apesar da informação falaciosa 
que vem sendo apresentada de que 
o PL trará união e solucionará os con-
flitos existentes, na verdade a maté-
ria tem gerado desestruturação total 
na Subsecretaria da Receita, além de 
levar os servidores a um estado de 
verdadeira guerra no ambiente de 
trabalho. Obviamente a produtivida-
de dos servidores e o desempenho da 
subsecretaria, sofreram um impacto 
negativo incalculável. E por quê? Sim-
plesmente porque servidores não se 
conformam em permanecer nos car-
gos para os quais fizeram concurso, e 
o governo resolveu satisfazer o capri-
cho de alguns protegidos, brindando-
os com o cargo hierarquicamente su-
perior da carreira.

 Os beneficiários do Trem da Ale-
gria não economizam esforços nem di-
nheiro para tentar empurrar o projeto, 
e, diante de sua fragilidade, espe-
cialmente no que se refere à gritante 
inconstitucionalidade, muito vem sendo 
gasto com a aquisição de pareceres 
que sejam favoráveis à causa espúria. 

 A Procuradoria Geral do DF, a 
Procuradoria Geral da CLDF e a Uni-
dade de Constituição e Justiça da 
CLDF se manifestaram pela inconstitu-

cionalidade. Os passageiros do trem 
adotaram a tese de que todos os ór-
gãos jurídicos do GDF são suspeitos e 
resolveram encomendar pareceres a 
eminentes juristas, ex-ministros do STF, 
para que se manifestassem pela cons-
titucionalidade. Imaginem a que pre-
ço foram contratados tais pareceres! 
Observem também a lógica única dos 
passageiros do trem: pareceres com-
prados são isentos, pareceres emiti-
dos pelos órgãos jurídicos do GDF e 
da CLDF são parciais.

 Além da compra de pareceres, os 
passageiros do trem tem gasto muito 
com a aquisição de espaço publicitá-
rio nas redes de televisão e de rádio, 
propagando uma mensagem favorá-
vel à criação da “Super-Receita do 
DF”, que fortaleceria a fiscalização e 
traria benefícios “a todos”. Evidente-
mente, os benefícios serão “a todos” 
os 350 (trezentos e cinquenta) bene-
ficiários da transposição de cargos, 
porque é totalmente absurdo alegar 
benefício para a sociedade de uma 
das práticas mais nefastas banidas do 
nosso ordenamento jurídico, qual seja 
o provimento derivado de cargos pú-
blicos sem concurso. 

  Importante destacar, ainda, essa 
infame tentativa de analogia entre 
a “Super-Receita do DF” e a Super-
Receita Federal do Brasil, dado que 
na esfera federal foram unificados os 
cargos de Auditor da Receita Federal 
e de Auditor do INSS, ou seja, cargos 
semelhantes no topo da carreira – ori-
ginários de nível superior. Os Analistas 
da Receita Federal (antigos Técnicos 
do Tesouro Nacional) continuaram a 
ser Analistas, e, diferentemente do 
que se pretende fazer aqui, não fo-
ram transformados em Auditores sem 
a aprovação em concurso público.
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 Outro ponto a ser levantado em 
termos de dispêndio originado do 
PL 559/2011 se refere ao cancela-
mento do concurso para Auditor Tri-
butário publicado no Diário Oficial 
do dia 29 de novembro de 2011. O 
concurso estava em andamento des-
de novembro/2010, mais de 8,1 mil 
candidatos se inscreveram. O GDF 
simplesmente resolveu cancelar o 
concurso em andamento em face 
da tramitação do PL 559/2011. Ou 
seja, o governo desistiu de realizar 
o concurso para aproveitar no cargo 
de Auditor Tributário seus apadri-
nhados políticos.

 Obviamente o GDF será obriga-
do a ressarcir a FUNDAÇÃO UNIVER-
SA, responsável pelo concurso, por um 

ano de trabalho investido na organi-
zação do certame. Além do prejuízo 
aos cofres públicos em decorrência da 
irresponsabilidade do governo, são 
inestimáveis os prejuízos pessoais dos 
inscritos no concurso, que perderam 
horas e horas de estudo, pagaram 
cursos preparatórios, adquiriram ma-
terial didático, postergaram projetos 
pessoais e em muitos casos até dei-
xaram o emprego para se dedicar à 
preparação. 

 Além de todos os custos já cau-
sados pelo envio do PL 559/2011, 
devemos ter em mente os enormes 
prejuízos ainda por vir no caso de 
aprovação do projeto. Inicialmen-
te, serão anos e anos de discussão 
da constitucionalidade, com enormes 

gastos com advogados de ambas as 
partes e prejuízos para os trabalhos 
na Secretaria de Fazenda em face da 
deterioração ainda maior do clima 
organizacional. Caso a lei seja decla-
rada inconstitucional, todos os atos re-
alizados pelos agentes sem competên-
cia legal deverão ser refeitos, créditos 
tributários constituídos por agentes in-
competentes serão anulados, causan-
do prejuízo de milhões e milhões aos 
cofres públicos. 

 Para que tudo isso? Por que o GDF 
resolveu gerar tantos custos por um 
projeto flagrantemente inconstitucio-
nal? Seria muito mais simples e bara-
to o caminho da legalidade, ou seja, 
o preenchimento dos cargos públicos 
por meio de concurso público. É in-

compreensível porque tanta despesa, 
porque tanta polêmica em torno des-
se tema. A solução é óbvia, quem não 
está satisfeito com o seu cargo que 
faça concurso para um melhor. Lamen-
tavelmente, ao enviar o PL 559/2011, 
o GDF escolheu o caminho mais tor-
tuoso, o da inconstitucionalidade, da 
imoralidade, do desrespeito à coisa 
pública.  

 Esperamos que os deputados 
tenham a sensibilidade de não em-
barcar nessa aventura legislativa en-
campada pelo GDF e que escolham 
o caminho simples, econômico e cons-
titucional.

SINDIFISCO – Sindicato dos Auditores 
da Receita do Distrito Federal.
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