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PRIMERA PAGINA 
Uma corte italiana de cassação diante do micro-desastre ambiental com dinâmica progressiva. 
 

Recentemente, a Corte Italiana de Cassação foi convocada a se pronunciar sobre os desastres ecológicos causados por micro-eventos em 
série que produziam efeitos permanentes. 
Em particular, o Tribunal considerou que esses casos seriam reduzidos ao presente caso descrito no artigo 434 do Código Penal italiano, 
intitulado "colapso de construções ou outros desastres caracterizados por fraude". "). 
Além disso, este artigo, cuja legitimidade constitucional havia sido questionada no passado por causa do termo "desastre" considerado muito 
vago, permitiu, pelo próprio fato de seu caráter impreciso, que o Tribunal de Cassação abrisse uma brecha, contemplar e punir também essa 
nova hipótese. 
O Tribunal Constitucional havia esclarecido que o artigo 434 do Código Penal estava em conformidade com a Carta Constitucional e definiu o 
termo desastre como "todos os eventos destrutivos caracterizados por magnitude extraordinária e susceptíveis de comprometer a 
integridade física de um número indeterminado. de pessoa ". (Decisão do Tribunal Constitucional italiano de 30 de julho de 2008, nº 327). 
 

 

 
 

MEIO AMBIENTE – O caso Eternit na Itália: os riscos para 
o meio ambiente e para a saúde 

No passado, o amianto, também conhecido como Eternit, era um 
material amplamente utilizado em muitos setores por seu 
desempenho e flexibilidade. Hoje, estudos científicos tornaram 
possível determinar o perigo: suas fibras são cancerígenas, 
principalmente por inalação 

Amianto, por que é tão difundido? 
O amianto, amplamente utilizado no passado, especialmente na 
construção civil, devido à sua excelente qualidade, desempenho e 
custos acessíveis. 
 
Amianto italiano normativo 
Na Itália, é somente pela Lei 257 de 1992, através da transposição da 
Diretiva Comunitária 83/477 / CEE, de 19 de setembro de 1983, que a 
produção, o processamento e a venda de amianto são proibidos. 
 
Amianto e saúde 
A poeira gerada por este mineral é muito perigosa para a saúde. As 
fibras, uma vez dispersas no ambiente, podem ser facilmente inaladas 
e depositadas nos pulmões. A permanência dessas fibras estranhas no 
corpo humano por longos períodos ou durante a vida toda pode expor 
a saúde a doenças muito graves, como câncer de pulmão, asbestose e 
mesotelioma. 
 
Medidas adotadas pela legislação italiana e conclusão  
A legislação italiana foi adaptada às disposições comunitárias e foram 
introduzidas medidas no sistema judicial para proibir a venda e a 
exploração do amianto. 
 

 

SEGURANCA SANITARIA – Notre Dame svela i dossiers 
 
 
Seis meses após o incêndio de Notre Dame, o prefeito regional e a 
Agência Regional de Saúde (ARS) relataram sua avaliação: o incêndio 
de Notre Dame não levou a uma poluição por chumbo que merecesse 
qualificação " alerta vermelho " 
. 
No entanto, segundo eles, o incêndio na Notre-Dame colocou o risco 
de chumbo na capital francesa de volta à agenda. Assim, após a 
despoluição de Notre-Dame, a prefeitura de Paris quer "libertar a 
liderança" do espaço público. Em 18 de setembro, foi anunciado um 
plano de ação contra a poluição desse metal pesado. 
 
O incêndio de Notre-Dame confrontou as autoridades com um 
quebra-cabeça regulatório. Por um bom motivo, não existe, por 
enquanto, nenhum padrão que defina um limite de tolerância para 
chumbo em ambientes externos. 
 
Para a pesquisadora Sophie Ayrault, especialista líder no laboratório 
de ciências climáticas e meio ambiente, este evento tem pelo menos 
o mérito de levantar essa questão (limiar de tolerância para liderar 
fora). "A agência regional de saúde vem aprender a ANSES, a Agência 
Nacional de Segurança Sanitária, para que estabeleça um padrão 
regulatório de chumbo na estrada. 
 

O Tribunal de Cassação vai além e considera que um desastre ocorre 
mesmo na presença de contaminação de solos agrícolas ou 
aglomerações urbanas por substâncias perigosas para a saúde 
humana; contaminação a longo prazo, cujos efeitos são 
extraordinariamente graves para a saúde das pessoas. 
Agora é desejável que o legislador trabalhe com a jurisprudência para 
esclarecer os contornos desse novo crime de desastre por acumulação 
ou após episódios em série ou dinâmica progressiva. 
. (Cassazione Pénale, Sez. I., 31 octobre 2019, n° 44528) 
 
 
 
 
 



 
JURISPRUDENCIA 

 
Clarificação do direito de 

rescisão no que diz 
respeito aos contratos à 
distância relacionados 

com serviços financeiros 
CGUE 11 settembre 2019, aff. 

C-143/18 
 
O direito da União opõe-se 
a regras nacionais que, no 
caso de um contrato de 
serviço financeiro 
celebrado à distância entre 
um profissional e um 
consumidor, não excluem o 
direito de retirada desse 
consumidor ao quando este 
contrato tiver sido 
executado integralmente 
por ambas as partes a 
pedido expresso do 
consumidor, antes que este 
exerça seu direito de 
rescisão. 

.----------------------------- 
 

O Conselho de Estado 
valida o plano de ação da 

CNIL para cookies 
 CE 16 oct. 2019, req. n° 

433069 
 

A posição da CNIL, de 
adiar a entrada em vigor 
das regras de 
consentimento para 
cookies, não viola o direito 
à proteção de dados 
pessoais e sua exigência de 
previsibilidade. 
 

 
 

Do confinamento da 
prescrição bienal do 

código do consumidor às 
relações contratuais 

Civ. 1re, 4 juill. 2019, F-
P+B+I, n° 19-13.494 

 
O usuário, que é o 
beneficiário do serviço 
público de eliminação de 
resíduos, não está 
vinculado a este serviço 
por contrato, de modo que 
o período de tempo 
A autoridade pública para 
emitir um título executivo, 
a fim de obter o pagamento 
da taxa instituída, não está 
sujeita às derrogações 
previstas no artigo L. 137-
2, atual L. 218-2 do Código 
de consumidor. 
 

 

 
 

POLUICAO – O mar negro no Brasil 
 

O aparecimento de manchas pretas no Nordeste completa mais de dois meses sem que a origem seja identificada. Uma 
análise, com base nos relatórios publicados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) mostra que o pico de novas tarefas ocorreu no dia 21 de outubro e que a evolução da degradação ainda não mostra 
tendência descendente. 
 
A primeira aparição  
O primeiro derramamento de óleo foi identificado oficialmente em 30 de agosto no estado da Paraíba. Quatro dias depois, o 
material foi encontrado no segundo estado, Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Em 1º de novembro, a Bahia foi o nono e 
último estado do Nordeste a receber petróleo, sendo o primeiro local identificado na floresta de São João. 
 
67,9% de praias afetadas 
O número de praias contaminadas com óleo no Nordeste do Brasil chegou a 409, segundo relatório publicado pelo Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao todo, pelo menos 104 municípios dos nove estados 
do Nordeste foram afetados por fragmentos ou manchas de petróleo desde 30 de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, o 
Nordeste do país possui 153 municípios costeiros, o que significa que o petróleo atingiu pelo menos 67,9% das cidades 
costeiras da região. 
O relatório do Ibama também indica que apenas 166 das 409 localidades afetadas estão "limpas", ou seja, sem vestígios ou 
manchas. 

 

BIODIVERSIDADE - Ilhas Faroé: o massacre das baleias continua 
 
Nuovo massacro di balene nelle Isole Faroe, arcipelago del protettorato danese. L'ultimo massacro ebbe luogo la scorsa 
estate nella baia di Sandàgeroi, dove le balene furono brutalmente uccise. Secondo la tradizione conosciuta come 
Grindadràp, sono stati uccisi più di 139 esemplari di balene. Le barche escono per intercettare le balene, spingerle fuori e 
spingerle per essere catturate. La pratica è resa ancora più crudele dai cacciatori di balene che, armati di asce, arpioni e 
grandi coltelli, aspettano che le balene nella baia effettuino il massacro. Questo è un fenomeno molto preoccupante perché 
questa pratica mette a rischio l'esistenza di questi esemplari marini. Poiché la caccia alle balene è vietata nell'UE e gli Stati 
membri fanno parte della Convenzione internazionale sul commercio di specie di animali e piante in pericolo (CITES), il 
transito delle balene può avvenire solo in presenza di certificati di autorizzazione da presentare alle autorità portuali. 
Tuttavia, poiché la Norvegia non è membro dell'Unione europea, non è possibile applicare misure repressive. Ciò che l'Europa 
può fare è solo impedire il transito e quindi ostacolare indirettamente il commercio di caccia alle balene.. 
 

 
 

ALIMENTOS – ÓLEO DE PALMA COMO BIOCOMBUSTÍVEL: UMA BOA IDEIA FALSA? 
 

O oleo de palma de baixa qualidade é amplamente utilizado pela industria de alimentos e petroleo, no entanto, seu real 
impacto no meio ambiente intrigou os parlamentares questionados sobre seu reconhecimento biocombustivel, com 
conseqüentes bénéficios fiscais n não insignificantes para os atores econômicos. 
Embora por muito tempo considerado um biocombustível por atores políticos e econômicos, estamos testemunhando uma 
retaliação dos deputados em um dia com dois votos opostos. O desmatamento maciço causado pelo óleo de palma em sua 
produção de combustível não pode dar-lhe o título de biocombustível; de qualquer forma, isso é confirmado pela rejeição da 
alteração da noite anterior, que apoiou o reconhecimento do óleo de palma como biocombustível. As ONGs ambientais, 
portanto, têm algo para comemorar, porque essa rejeição assume o primado da conservação ambiental, cuja urgência não é 
mais comprovada, diante da pressão agressiva de alguns atores econômicos em relação às vantagens fiscais geradas por esse 
reconhecimento. 
 

  
 

POLUICAO DO AR – A poluição atmosférica e a saúde no Brasil 
 

A poluição do ar é o principal fator de risco ambiental para a saúde no mundo. No Brasil, onde 76% da população vive nas 
cidades e respira diariamente diferentes tipos de poluentes, as soluções políticas e técnicas para a questão são muito 
importantes. 
ONU-Meio Ambiente incentiva ações para combater a poluição do ar em todo o Brasil 
O Dia Mundial do Meio Ambiente é realizado no dia 5 de junho de cada ano. Este ano, a ONU propôs o tema "Poluição do 
Ar", uma questão crucial para o meio ambiente e a saúde humana. 
Iniciativas do programa das Nações Unidas para promover o desenvolvimento sustentável no Brasil 
Outra iniciativa interessante proposta pelas Nações Unidas para o meio ambiente foi a campanha Breath Life em nível 
nacional e a publicação "16 medidas para a qualidade do ar nas cidades: um apelo à saúde e ao meio ambiente" ". 
Esta é uma iniciativa importante, tendo em vista o perigo causado pela poluição. Existem estudos mostrando que a cada 
cinco segundos uma pessoa morre por causa da poluição do ar. 
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