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A temática a ser estudada é a responsabilidade civil à zona costeira que é patrimônio

nacional e sua utilização se dá de acordo com a lei, de acordo com as condições que

assegurem a preservação do meio ambiente. Será analisado o princípio basilar e

fundamental da apuração da responsabilidade o do poluidor pagador, o qual impõe

aquele que polui o dever de arcar com as despesas de prevenção, reparação e repressão

da poluição. Será analisada especificamente a responsabilidade civil do agente causador

do dano e sua responsabilidade com o ambiente antes de causar o dano. Dentro da

temática far-se-á uma análise do dano que é um importante elemento da

responsabilidade civil, pois a integral reparação exige tratamento especial, em virtude de

suas características específicas, sendo o primeiro dos elementos fundamentais dos danos

à zona costeira que tem por objetivo que o agente causador reponha à situação em

fundamentais da responsabilidade civil o fato causador do dano. Verificar- se –á também

a responsabilidade do causador do dano à zona costeira que é objetiva, ou seja, basta à

existência do dano e o nexo com a fonte poluidora ou degradadora, sendo essa

responsabilidade objetiva integral. Também será feita uma explanação sobre a

responsabilidade do Estado que tem o dever de zelar pelo meio ambiente em geral,

sendo responsabilidade da União a preservação da zona costeira, assim sendo, o Estado

tem responsabilidade pelos danos à zona costeira por ação ou omissão, de seus agentes,

pois é devido à inércia do Estado que surge o dano. Para uma análise completa da

problemática contida no tema deste trabalho se utilizará a seguinte temática: No que se

refere às técnicas para recolher dados que permitam a análise do problema proposto se

recorrerá ao levantamento de pesquisa bibliográfica. No que se refere aos métodos de

raciocínio serão desenvolvidos os métodos de dedução: conceitos genéricos e indução:

explicação de fatos genéricos para obter conclusões com relação aos particulares e

método analítico sintético: utilização de textos jurídicos. Na conclusão do trabalho será

feita uma reflexão sobre a responsabilidade do causador do dano à zona costeira, pois o

agente que der causa ao dano fica obrigado a repará-lo, verificando o nexo causal com a

fonte, e por fim se apurará qual é responsabilidade do Estado.
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