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RESUMO

O tema A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ESTADOS PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE MARINHO: ANÁLISE FRENTE AO DIREITO MARÍTIMO

apresenta-se como um ponto a ser discutido de forma a clarear certos aspectos no que se relaciona ao assunto. Através disso, é importante entender que há uma crescente

preocupação com o meio ambiente em esfera internacional, que promove influência nas relações econômicas internacionais. O trabalho, portanto, possui como finalidade analisar

a temática da poluição marinha e a responsabilidade civil, pelo prisma da extensa gama de normas existentes quanto ao assunto, levando-se em consideração que a Convenção

de Montego Bay, ocorrida na Jamaica em 1982, que aborda o tema da poluição marinha, coexiste de forma harmônica com outras dezenas de convenções internacionais e

regionais que normatizam de forma mais pormenorizada a temática. O estudo do tema é importante para que seja possível conhecer e detalhar pontos que tragam um

crescimento benéfico à legislação civil. Desta forma, utilizando-se de normas competentes ao tema abordado e dos tratados, promover-se-á medidas que sejam mais eficazes e

punitivas, colocando-as em contraste ao sujeito ativo gerador dos danos ambientais marinhos e tutelando o meio marinho em questão de forma mais eficaz. Portanto, a análise

normativa servirá como meio de conclusão para o estudo da Responsabilidade Internacional por desastres ambientais que ocorrem no meio ambiente marinho, apresentando uma

discussão acerca da responsabilidade civil dos Estados frente à poluição causada ao meio marinho, contrapondo as divergências e analisando suas causas.
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