
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6706180

Cuida-se de consulta realizada pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de Goiás
(Ofício SJGO-DIREF 6228058) quanto ao pedido do juiz titular da Vara Única da Subseção Judiciária
de Luziânia/GO, para conduzir o veículo oficial da Subseção na ausência do agente de segurança.

A Subseção Judiciária de Luziânia solicitou ao Diretor do Foro da SJGO autorização
para  condução  do  veículo  oficial  da  Subseção  pelo  Juiz  Federal  LEONARDO  TOCCHETTO
PAUPÉRIO  e  pelo  Diretor  de  Secretaria  Francisco  Almeida  Pinto  R.  da  Costa  (Memorando
SJGO-LZA-SESAP 6172625). Foi deferida a autorização para o servidor, com consulta à COGER em
relação  ao  pedido  do  magistrado,  visto   “os  normativos  que  disciplinam  a  matéria  tratarem  da
possibilidade de servidor, nada mencionando acerca de magistrado” (Autorização 6175392 – SJGO –
DIREF).

Decido.

Primeiramente, pontuo que a solicitação do magistrado para conduzir o veículo oficial
da Subseção Judiciária em que está lotado insere-se no contexto de ausência de agente de segurança na
unidade, em razão da aposentadoria do servidor desde abril deste ano (Ato Presi 5820066).

No Processo SEI 0002535-42.2018.4.01.8006 consta notícia de que já foi autorizado
o  provimento  do  cargo  de  técnico  Judiciário,  Área  Administrativa, Especialidade  Segurança  e
Transporte (Ofício Presi – 6351254) — procedimento ainda não concluído.

Por outro lado, é preciso consignar que a autorização para que pessoa diversa do
agente de segurança conduza o veículo oficial é sempre provisória, pois ocorre e se mantém válida
apenas na impossibilidade do imediato atendimento desse serviço pela área de transporte da Seção
Judiciária — quando existir — ou pelo agente de segurança lotado na unidade jurisdicional.

No caso do requerimento da Subseção Judiciária de Luziânia, a situação também se
insere no campo da provisoriedade — tanto em relação ao magistrado (ainda pendente) quanto ao
servidor (já autorizado) —, pois a autorização só permanecerá válida enquanto não lotado o agente de
segurança na unidade.

A Instrução Normativa 14/2008 – TRF/1, assim disciplina a matéria:

01.2  –  Na  impossibilidade  do  imediato  atendimento  da  área  de  Transporte,  poderá  ser
autorizado  pelo  Diretor  da  Secretaria  de  Administração  a  condução  de  veículo  oficial  por
servidor diferente do estabelecido no item 01, desde que tenha habilitação compatível com o
veículo  e  realize  exclusivamente  serviços  administrativos  da  unidade  em  que  esteja  lotado
(módulo 9 da IN 14/2008).

Essa  norma  trata  da  gestão  do  setor  de  transporte  deste  Tribunal  e  das  Seções
Judiciárias, e o serviço é desempenhado, em regra, pelos servidores da área de segurança e transporte.
Mas  diante  de  situações  excepcionais,  também  pode  ser  aplicada  para autorizar  o  magistrado
—lembrando  que  a  instrução  normativa  é  norma  interpretativa,  e  não  pode criar  limitações  não
previstas em lei.

A  lei  9.327/1996,  que  disciplina  a  condução  de  veiculo  oficial,  dispõe  que  os
servidores públicos federais (...) no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições,
quando houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de Motorista Oficial, poderão dirigir
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veículos oficiais (...) (art. 1º — destaquei).

Ainda que essa lei  também não inclua expressamente  o  magistrado (porque esta
situação ocorre de forma excepcionalíssima, e as leis são destinadas à generalidade das situações), ela
dispõe que a  condução de veiculo oficial  por  condutor  diverso de servidor  ocupante de cargo de
motorista, ocorrerá no interesse do serviço e no exercício das suas próprias atribuições.

No âmbito do CJF, a Resolução 72/2009, que estabeleceu as diretrizes para aquisição,
utilização e controle de veículos para a Justiça Federal, não explicita aqueles que estariam permitidos a
conduzir os veículos. Informa, contudo, a finalidade do veículo de transporte institucional: transportar,
em objeto de serviço,  juízes de segundo grau  e juízes diretores de foro e  diretores  de subseções
judiciárias, assim como dos veículos de serviço comum. No mesmo sentido a Resolução 83/2009 do
CNJ. E a Loman (LC 35/1979) não veda que o magistrado conduza veículo oficial.

Registro que a autorização para pessoas diversas do serviço de segurança e transporte
não constitui um beneficio para o magistrado ou servidor, mas sim representa ônus, pois confere a tais
pessoas atribuição extra, que deve ser desempenhada juntamente com as já vultosas responsabilidades
do respectivo cargo, diante da impossibilidade de essa tarefa ser desempenhada pelo servidor adequado.

Por  outro  lado,  quando  se autoriza  que um servidor  conduza  temporariamente  o
veículo oficial,  em razão da ausência do agente de transporte,  retira-se da Secretaria sua força de
trabalho, o que causa impacto na produtividade da unidade. Assim, se o magistrado pleiteia para si esse
encargo, para não mais onerar sua Vara (na medida em que já está com déficit  no seu quadro de
servidores), não há motivo para não autorizá-lo — autorização temporária, cabível apenas enquanto
ausente o técnico judiciário da área de segurança e transporte.

Em  resposta  à  consulta  do  Diretor  do  Foro  da  SJGO,  portanto,  concluo que  a
autorização para conduzir veículo oficial pode ser conferida ao magistrado, desde que observados os
demais requisitos previstos na Lei 9.327/1996 e na IN 14/2008 (impossibilidade de atendimento pelo
setor de transporte e/ou ausência de agente de segurança na unidade, habilitação compatível com o
veículo e uso exclusivamente no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições).

Comunique-se à DIREF/SJGO e à Subseção de Luziânia.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 31/08/2018, às 18:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6706180 e o código CRC 88B0F494.
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