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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS
- Analisar a importância das cláusulas
socioambientais, a partir da verificação de
sua eficácia, através de uma abordagem
do direito contratual e dos direitos de
terceira dimensão, em especial o Direito
Ambiental.
- Abordar a nova perspectiva do Direito
Civil contratual;
- Investigar a natureza jurídica e aplicação
dos direitos fundamentais de terceira
dimensão, visualizando o Direito Ambiental
como tal;
- Identificar a necessidade da previsão de
princípios e garantias socioambientais nos
contratos, como elemento de prevenção e
responsabilidades
contratual
e
extracontratual.

METODOLOGIA
Compreensão
da
necessidade
e
importância das cláusulas ambientais
decorrente da análise de sua eficácia,
através de pesquisa bibliográfica e análise
jurisprudencial de casos concretos junto ao
TJRS.

RESULTADOS/DISCUSSÕES
As cláusulas socioambientais são eficazes,
apesar de não serem obrigatórias, visto
que
vão
ao
encontro
de
uma
especialização da esfera contratual com os
pressupostos do Direito Ambiental, sendo
assim capazes de prevenir litígios, como
também danos ambientais.
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