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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI/SR/PF/SC
 

Parecer nº 16814068/2020-UCI/SR/PF/SC

Processo nº: 08490.005307/2020-96

Assunto     : Dano em veículo particular

Interessado: PCF MARCELO DE LAWRENCE BASSAY BLUM

Ao Senhor Superintendente Regional

 

A-RELATÓRIO
1. Trata-se de requerimento (16617754) do servidor MARCELO DE LAWRENCE BASSAY BLUM, Perito Criminal Federal
lotado e no SETEC/SR/PF/SC, conforme texto abaixo:

"MARCELO DE LAWRENCE BASSAY BLUM_, matrícula PF nº 10363__ e SIAPE nº 1167928_, Cargo PERITO
CRIMINAL FEDERAL_, lotado e em exercício no(a) SETEC/SR/PF/SC__, requer _ressarcimento de danos em
automóvel (Peugeot 208, placas PAQ4786) devidos a incidente registrado pelo plantão SR/SC e pelas câmeras de
segurança do estacionamento interno da SR/SC no dia 04/11/2020, entre as 15:00 e 18:20, conforme registro feito sob
o número "1.5.1" do referido dia pela APF MAITE (Matrícula 8412) e DPF FISTAROL (Matrícula 15152), anexo a
este processo_________________________________."

2. De acordo com o livro de plantão aberto no dia 04/11 (16618688), o incidente não foi causado por outro veículo, mas, como
detectado pelas câmeras de segurança instaladas nesta SR/PF/SC, houve a presença de funcionários terceirizados trabalhando no local
utilizando roçadeira e carrinho de lixo:

3. O servidor incluiu ao processo as notas fiscais relativas à reposição do vidro (16646706) e da película (16646708), totalizando
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).
4. Sobre o incidente, por meio da Informação NAD/SELOG/SR/PF/SC (16670157) o fiscal técnico do contrato esclareceu que:

"Informo que, na data de observação do dano causado ao veículo, dia 04/11/2020 (conforme consta no documento
"Anotação" 16618688), houve a prestação do labor de jardinagem no pátio da SR/PF/SC.
Cumpre apontar que o funcionário designado para o posto, ISMAEL MENDES, exerce suas atividades adotando todas
as medidas de segurança no trabalho: uso de EPI (protetor facial, avental e etc.). Ainda, importa dizer, que o
terceirizado faz uso de cones para isolamento da área na qual exerce a capina, poda e controle de matos, utiliza rede
de proteção e, ainda, a priori, faz uso do soprador para varrer pedras e detritos que, com o uso da roçadeira, podem
"voar" e causar incidentes/acidentes de trabalho.
Em minha atuação como Fiscal Técnico, posso assegurar que o referido terceirizado é extremamente zeloso e ético
em seu labor. Caso, de fato, reste comprovado que o incidente tenha sido ocasionado ao exercer a roçagem no pátio
da SR/PF/SC, ressalto que não houve má fé por parte do colaborador. Numa outra oportunidade, incidente semelhante
ocorreu com veículo particular de servidora e, no ato, o colaborador (que à época já exercia o labor de jardineiro) ao
perceber o incidente, comunicou o ocorrido a este Fiscal Técnico. Portanto, uma vez mais, reitero o zelo e conduta
ética do trabalhador.
Se houve incidente no uso da roçadeira (pedra ou detrito arremessado contra o vidro da janela do carro), o
colaborador não percebeu o ocorrido, uma vez que o som do equipamento, certamente, abafou demais ruídos. 
Era o sucinto relato."

5. Diante da constatação da coincidência dos eventos, o Chefe do SELOG destacou trechos do Termo de Referência que fazem
menção à responsabilidade da empresa contratada sobre seus funcionários:

4.                 Conforme disposto no Item 15.4 do Termo de Referência 9771729 (anexo ao supracitado contrato):
"15.    OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
[...]
15.4    Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;"
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5.                 De todo modo, conforme disposto na legislação citada na referida cláusula contratual, em especial no seu
Art. 14:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
        § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
        [..]
        II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
       [...]" (destaquei)

6. Nessa linha, o Chefe do SELOG conclui que "...a responsabilização pela cobertura do dano caberia a empresa caso o
serviço de jardinagem prestado na data de 04/11/2020 venha a se enquadrar, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), como "serviço defeituoso". (destaquei)
7. Na sequencia, o expediente foi encaminhado a esta Unidade de Controle Interno

É o breve relato
 

B-ANÁLISE
 

Responsabilidade Civil nos Contratos de Terceirização
8. O tema a ser discutido neste arrazoado é sobre a responsabilidade civil da Administração Pública nos contratos de
terceirização e, para tanto, utilizaremos trechos do trabalho acadêmico desenvolvido pelo Advogado da União, Bel Jônitas Matos dos Santos
Duarte para subsidiar esta sucinta análise (fonte: http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46950/responsabilidade-civil-da-
administracao-publica-nos-contratos-de-terceirizacao).
9. A terceirização é vista como um padrão de excelência empresarial e administrativa, pois possibilita a redução de custos de
mão de obra e a especialização dos serviços prestados.
10. Trata-se de uma dúplice relação jurídica, em que um sujeito contrata os serviços de outro, em um pacto de natureza civil, e
este último contrata empregados, que trabalham em atividades relacionadas com o tomador de serviços.
11. Nos termos do ordenamento jurídico vigente, todas as pessoas, de direito público ou privado, devem se submeter à máxima
segundo a qual a lesão aos bens jurídicos de terceiros ocasiona para o autor do dano a obrigação de repará-lo.
12. No entanto, em razão das peculiaridades do orgão estatal, sendo regida por princípios singulares, a responsabilidade do ente
público obedece a regras próprias compatíveis com as especificidades da sua posição jurídica, haja vista que as atuações estatais podem
causar danos mais intensos que os gerados por particulares.
13. Nessa linha, salientamos que a respeito do acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, o art. 34 da IN nº 02/08
(http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in02_30042008.htm), regulamentando o art. 67 da Lei n. 8.666/93, assim dispõe:

Art. 34. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade
demandada;
II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
VI - a satisfação do público usuário.

14. Deste modo, o Estado, ao negociar com a empresa terceirizada, realiza um contrato administrativo e, ocorrendo danos a
terceiros, a Administração Pública não pode se eximir das suas obrigações civis, tendo o dever de indenizar os prejudicados pelos danos
cometidos.
15. Temos que o art. 186 do Código Civil caracteriza o ato ilícito como o dano causado a outrem, ainda que exclusivamente moral,
decorrente de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Já o art. 927 do mesmo código, por seu turno, estabelece que aquele
que cometer ato ilícito está obrigado a indenizar o prejudicado:

Código Civil
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

16. Assim, ao contratar serviços de particulares, o Poder Público deve seguir os preceitos constantes na Lei 8.666 de 1993, dos
quais está o dever de eleger empresa idônea e qualificada. A lei de licitações em seu art. 27 estabelece como requisitos para a habilitação dos
interessados: a habilitação jurídica; qualificação técnica, qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal; e cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

 

Responsabilidade subsidiária



16/05/2022 12:41 SEI/PF - 16814068 - Parecer

https://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16814068&codigo_crc=C3E51F79&hash_down… 3/4

17. No trabalho acadêmico em referência, o objeto do estudo concentra-se na questão das obrigações trabalhistas nos contratos de
prestação de serviços terceirizados pela Administração Pública.
18. Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho - TST editou a Súmula 331 regulamentando o contrato de Prestação de
Serviços e, no inciso IV,  há a expressa responsabilização da Administração Pública nos casos de inadimplemento de obrigações trabalhistas:

Enunciado n. 331:
Contrato de Prestação de Serviços — Legalidade — Revisão do Enunciado n. 256:
(...)
IV — O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade
subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração
direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que
hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial” (art. 71 da Lei n. 8.666/93).

19. E a jurisprudência trabalhista consagrou uma hipótese didática de obligatio sem debitum -, construiu e acolheu a tese da
responsabilidade civil subsidiária do tomador de serviços pelos débitos trabalhistas do prestador.
20. Por conseguinte, ainda que atendidos os requisitos do regular procedimento licitatório, a responsabilidade subsidiária da
Administração Pública pelos débitos trabalhistas das empresas terceirizantes deveria permanecer. A outra alternativa seria a
irresponsabilidade absoluta da contratante, no caso, da Administração Pública.
21. De tal modo, o pleno do TST modificou o inciso IV e acrescentou outros dois incisos, ficando da seguinte maneira:

IV — O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e
conste também do título executivo judicial.
V — Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93,
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como
empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas
assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI — A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.

22. A noção dessa responsabilização é fundamentada na culpa in eligendo do tomador de serviços, ou seja, na escolha do
prestador, bem como in vigilando da atividade exercida, aplicando-se analogicamente outras disposições da legislação trabalhista, como, por
exemplo, o art. 455 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 455. Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de
trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.
Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei civil, ação regressiva contra o
subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo.

23. Ou seja, ao terceirizar uma atividade, a Administração Pública elegeu um determinado sujeito, seja pessoa física ou jurídica,
para desempenhar a atividade em seu lugar. Porém, aos olhos da comunidade, aquela atividade-meio desempenhada realiza-se como se
estivesse sendo feita pela própria tomadora.

 
Responsabilidade por danos causados por funcionários da empresa terceirizada
24. Do exposto acima, depreende-se que, mesmo não existindo lei específica que regule a responsabilidade subsidiária do tomador
de serviços – no caso o Estado – não se duvida que este também está sujeito às regras da responsabilidade civil, previstas nos artigos 186 e
927 do Código Civil.
25. Em contexto, o art. 186 do Código Civil caracteriza o ato ilícito como o dano causado a outrem, ainda que exclusivamente
moral, decorrente de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Já o art. 927 do mesmo código, por seu turno, estabelece que
aquele que cometer ato ilícito está obrigado a indenizar o prejudicado:

Código Civil
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem.

26. Deste modo, o Estado, ao negociar com a empresa terceirizada, realiza um contrato administrativo e, ocorrendo danos a
terceiros, a Administração Pública não pode se eximir das suas obrigações civis, tendo o dever de indenizar os prejudicados pelos danos
cometidos.
27. Assim, ao contratar serviços de particulares, o Poder Público deve seguir os preceitos constantes na Lei 8.666 de 1993, dos
quais está o dever de eleger empresa idônea e qualificada. A lei de licitações em seu art. 27 estabelece como requisitos para a habilitação dos
interessados: a habilitação jurídica; qualificação técnica, qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal; e cumprimento do disposto
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

 
C-CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO
28. Após todos os argumentos  acima, esta UCI entende que esta Administração deve ser responsabilizada subsidiariamente com
fundamento em sua culpa in eligendo e in vigilando, institutos que consagram a responsabilidade civil subjetiva e que acarretam para o
causador do dano o dever de indenizar o prejudicado.
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29. No caso concreto, sugere-se a instauração de processo de penalização da contratada expondo os fatos descritos na Anotação
(16618688) do plantão que demonstram que o dano foi causado por colaborador terceirizado no veículo de servidor desta SR/PF/SC durante
a execução de atividades previstas no contrato, a saber: "Serviços de jardinagem, limpeza e conservação das áreas verdes contendo
operador de roçadeira (SR/PF/SC)"
30. Destaque-se que, não obstante o incidente ter um caráter excepcional, não se pode alegar que seja despesa sem cobertura
contratual, pois há previsão nos documentos que instrumentalizam contratos dessa modalidade.
31. Nesse sentido, aplica-se ao caso em análise os subitens 15.2 e 15.4 contidos no Termo de Referência (9771729) para
fundamentar a cobrança da empresa contratada referente ao valor do dano causado:

"15.     OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
(...)
15.2       Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados;
(...)
15. 4    Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;"

32. Assim, salvo melhor juízo, o valor relativo ao dano deve ser compensado, conforme disposto expressamente no Termo de
Referência (9771729) e que pode ser aplicado ao caso concreto.
33. Em resumo,  recomenda-se que sejam adotadas as seguintes medidas:

a) encaminhar o expediente ao requerente (PCF BLUM - SETEC/SR/PF/SC) para que inclua outros dois orçamentos com
os mesmos materiais adquiridos, visando demonstrar que o valor gasto é adequado e equivale ao preço praticado no
mercado atualmente;
b) comprovada a adequação do valor gasto pelo servidor na aquisição dos materiais (vidro e película) que se indenize o
servidor com a justificativa da compensação decorrente de penalização da empresa contratada e a responsabilidade
subsidiária da Administração Pública; e
c) com a inclusão desses 2 (dois) orçamentos e a manifestação (16670157) do fiscal técnico do contrato e a indenização do
servidor, instaurar um processo de penalização à empresa contratante, de modo a permitir sua ampla defesa e o exercício do
contraditório, conforme determinado em norma.

É o parecer, que submeto à deliberação superior
 

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ RODRIGUES PINHEIRO, Escrivão(ã) de Polícia Federal, em 20/11/2020, às 11:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16814068 e o código CRC C3E51F79.
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