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APRESENTAÇÃO
O presente trabalho que está sendo oferecido ao público
brasileiro é fruto de uma cooperação científica que teve início em
2009 no Ano da França no Brasil. Desde então foram organizadas
várias manifestações científicas no Brasil (Pelotas, Rio Grande e
Cuiabá) e na França (Rennes e Paris) que permitiram a reunião de
trabalhos preocupados em oferecer novas perspectivas ao Direito,
tendo como referência a promoção da Justiça e a preocupação com o
meio ambiente.
Os trabalhos apresentados fazem parte das pesquisas iniciais
de dois Grupos de Pesquisa aos quais se associaram pesquisadores da
América latina apontando para a vocação à internacionalização das
equipes envolvidas. O Institut de l’Ouest: Droit et Europe,
Laboratório do CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) sediado na Universidade de Rennes 1 assumiu o papel
de liderança e estímulo na reunião dos primeiros resultados. Os
esforços dos colegas brasileiros na gestão das traduções, bem como
na finalização da obra merece igualmente o nosso reconhecimento,
notadamente nesses últimos anos em que as Universidades
brasileiras, e porque não reconhecer, igualmente as universidades
francesas, passam por um período de turbulência em que o trinômio
ensino, pesquisa e extensão é permanentemente questionado no
momento da distribuição de recursos destinados à educação.
O certo é que a presente cooperação científica está
produzindo os seus primeiros frutos do trabalho de investigação
científica inaugurando uma linha publicações que permanecerá viva
no tempo e nos laços fraternos que unem Europa e América.
Observou-se no momento de reunião dos trabalhos que a
relação em Direito e Justiça fortemente presente nas investigações
jurídicas confronta-se presentemente com os desafios de um novo
modelo de desenvolvimento, econômico, social e ecologicamente
sustentável, único capaz de promover a justiça social, respeitando os

direitos humanos, a diversidade cultural na busca de uma real e
concreta cidadania planetária.
O trinômio sustentabilidade, solidariedade e judicialização
representa para o jurista não somente uma utopia, mas igualmente
uma estratégia de transformação das relações sociais através do
Direito.
Convidamos os nossos leitores a se envolverem no seu dia-adia e nos seus estudos com o compromisso de uma produção
científica preocupada com os problemas sociais, e ambientais, que
desafiam a sobrevivência da humanidade.
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Philippe Pierre

Organizadores

SUMÁRIO
Apresentação
Anderson O. C. Lobato; Philippe Pierre ....................................

5

Primeira Parte
Os desafios da sustentabilidade
Biotecnologia e propriedade industrial: direito francês e da
União Européia
Maryline Boizard .......................................................................

11

Aplicação dos princípios do Direito Ambiental e o ponto de
irreversibilidade das mudanças ambientais
Luiz Henrique Ronchi ................................................................

29

A produção de agrocombustíveis no Brasil e os impactos
socioambientais
Maria Claudia Crespo Brauner; Patrícia Maria Schneider ........

41

O enoturismo como enfoque orientador de um processo de
preservação da natureza
Magda Maria Colao ...................................................................

63

A poluição atmosférica transfronteiriça
Bianca Teixeira Bazan Steinmetez; Tizziani Gabriel; Leonardo
Xavier da Silva ...........................................................................

83

Segunda Parte
Os caminhos da solidariedade
O princípio da precaução, uma radicalização francesa
Philippe Pierre ............................................................................
O conceito de serviços ecossistêmicos: promotor de novas
sinergias entre as estratégias europeias sobre o clima e a
biodiversidade?
Nathalie Hervé-Fournereau; Alexandra Langlais .....................

121

Economia solidária e empreendimentos populares: as
potencialidades da organização do trabalho associado
Éder Dion de Paula Costa; Paulo Ricardo Opuszka .................

151

Ethos ambiental em clave del pensamento estetico ambiental
complejo
Ana Patricia Noguera de Echeverri ............................................

169

99

Terceira Parte
O fenômeno da judicialização
A responsabilidade ambiental no contexto Francês e Europeu
Marion Bary ...............................................................................

197

A judicialização da responsabilidade civil ambiental: a
poluição da agricultura irrigada
Anderson O. C. Lobato; Thiago Burlani Neves ………………

211

Responsabilidade ambiental e ação coletiva
Francis Kernaleguen ..................................................................

233

A cidadania dos povos indígenas e a ressignificação do
paradigma liberal.
Saulo Tarso Rodrigues.........................................................

245

