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DISCUSSÃO E RESULTADOS:

A herança racionalista remanesce na

contemporaneidade e impede a efetiva

prestação jurisdicional, que recebe demandas

cada vez mais dinâmicas e incompatíveis com

a perenidade característica do racionalismo.

Dentre essas demandas, uma das mais

significativas, senão a mais importante, é a

tutela ambiental, concernente à coletividade.

Para garantir a eficácia da proteção ambiental

via jurisdição, é indispensável a assimilação

da dimensão ideológica, bem como o

rompimento com o Direito geometrizado e

suas influências, permeadas pelo

racionalismo, a incidir sobre as práticas

processuais atuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A herança racionalista remanesce no

sistema processual contemporâneo como

uma chaga, na medida em que dificulta a

atividade jurisdicional. O rompimento é

impositivo, principalmente no que concerne

às questões ambientais. A inadequação

entre trato ambiental e o paradigma

racionalista é fundamentada na estática

deste, enquanto aquele é pura dinâmica e

generalidade. Essa dicotomia impõe a

ruptura, até porque é de todo temerário

negligenciar a proteção do bem ambiental,

porquanto finito e irrecuperável em sua

integralidade.

METODOLOGIA: 

Empregou-se o método hermenêutico, por

meio do qual objetiva-se demonstrar a

incompatibilidade estabelecida entre as

demandas ambientais e o paradigma

racionalista, impregnado no sistema

processual contemporâneo.

OBJETIVOS:

Reconhecer o fundamento ideológico da

ciência jurídica, identificando as implicações

da herança racionalista no processo

contemporâneo, com o intuito de delinear as

peculiaridades e desafios da tutela

jurisdicional do meio ambiente.


