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Decreto 62.973/2017 – Dá nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 

aprovado pelo Decreto n.º 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da 

poluição do meio ambiente, e a dispositivos do Decreto nº 47.400, de 4 de dezembro de 2002, que regulamenta 

disposições da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental. 

No artigo 73-D – Cálculo emissão de CADRI - estabelece fator diferente de periculosidade para resíduo Classe I e 

Classe II A, ou seja, destinar resíduo Classe I é 50% mais caro que Classe II A. 

A fórmula leva em consideração o volume de resíduo gerado 

Fica consignado que resíduo Classe IIA precisa de CADRI. 

Por fim o decreto alterou o fator de complexidade – conforme Anexo I (FiESP entrou com ação. Teremos os 

detalhes da ação na próxima reunia). 

 

IT 39 – Responsabilidade Civil do Responsável Técnico no caso de clientes receberem multa por a CETESB 

entender que o relatório não atende a DD-038/2017, a Lei 13.577/2009 ou Decreto 59.263/2013. 

Foi levantada a questão sobre a legitimidade de nossos clientes entrarem com ação de regresso contra as 

consultorias em caso de multa. 

Diversas considerações:  

▪ Imprescindível que coloquemos nas nossas propostas redações que nos isentem da responsabilidade em 

caso de multa. Mas isso não é garantia. Apenas nos dá a possibilidade de defesa.  

▪ Para a consultoria ser responsabilizada aa pagar multa é necessário que fique comprovada nossa 

imperícia, negligência, omissão ou não atendimento de algum ponto da lei. Então, caso alguém concorde 

em omitir alguma informação do relatório, recomenda-se não colocar o termo de responsabilidade nem 

indicar no corpo do relatório que o mesmo segue a DD-038-2017. 

▪ A questão do ônus da prova é possível dois entendimentos.  

I – é possível que o cliente tenha que provar que fomos negligentes, omissões etc;  

II- é possível que pelo código de defesa do consumidor (afinal estamos restando um serviço, e o cliente 

está sendo onerado - multa), o ônus da prova seja nosso, e, portanto, termos que provar que não fomos 

negligentes, omissões, etc. 

“Não sou responsável, uma vez que existem cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidades nos meus contratos” É 
falso, devido às restrições impostas pela lei, que podem considerar essas cláusulas nulas, e à cada vez maior dispersão 
 
“Eu estou devidamente coberto, uma vez que o meu contrato de seguro de responsabilidade civil geral cobre danos contra 
pessoas e danos contra propriedades” 
É falso, porque os seguros de responsabilidade civil geral normalmente só cobrem danos acidentais e excluem danos 
decorrentes de erros e omissões profissionais ou incumprimento de contratos, bem como perdas financeiras puras. 
 

Enfim, nesse primeiro momento de discussão o que fica claro é que as consultorias estão sim vulneráveis a sofrer 

ação de regresso e não há nada definitivo que possamos fazer. Temos apenas ações que minimizariam os riscos. 


