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I" é importante demais para o Direito Espacial! 
ialistas do ramo não gostarem da definição 

foi que deu no Olavo/ Perdeu o medo de errar, 
, de dizer o que descobriu e o que passa por sua 

I/! Quem disse para ele que é preciso mexer com 
rque é assim que esse país vai para a frente/ SUMÁRIO 

ido. 
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A presente obra , que constitui o t 
dissertação que me conferiu, em 2008, o títl 
cional pela Universidade de São Paulo, sot 
Paulo Borba Casella ' , objetiva analisar a re 
Estados por atividades espaciais, relacionan, 

A responsabilidade internacional c 
relações mútuas, que estabelece obrigação 
que causem a terceiros, por conta de ato orr 
como violação de norma jurídica internacic 
nacionais . Conceito basilar para justiça e St 

nacional, parte do pressuposto de que os Esl 
portanto, devem responder por seus atos. 
tenham sido promovidos para codificar arE 
instituto ainda é regido pelo Direito consuetl 

A vanços no estudo da responsabi 
permitiram estender a obrigação de reparar ~ 
mas perigosas e arriscadas, com base na te< 
paliicl1lar, previsto convencionalmente para 
a partir da segunda metade do século XX co 
nos potenciais decorrentes de atividades o 
Alicerça-se no sistema de responsabilidade 
de culpa . 

o Direito Espacial incorpora are: 
Estados por fatos lícitos em diversos trata 
Nações Unidas (ONU), por meio do Comi 
(Copuos), em J967, contemplou-o em sua 

BITTENCOURT NETO, Olavo de O. Responsabilid: 
Espacial: Brasil corno Eslado Lal1çador... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


