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RESUMO: O artigo, objeto do presente resumo, tratará sobre a judicialização 
das políticas públicas ambientais como mecanismo de efetivação de um direito 
fundamental. A temática foi escolhida por tratar-se de um tema atual, pertinente 
e de impacto globalizado. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 255, 
entre outras coisas, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo [o meio ambiente] e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na 
prática percebemos que nem tudo que institui o referido artigo da Constituição 
Federal acontece de fato, e para que haja uma efetiva proteção é imprescindível 
a elaboração de políticas preventivas e normas repressivas. Percebemos que 
quando o Estado não cumpre seu papel abre espaço para demais interessados 
intervirem, e apesar de haver uma considerável legislação ordinária e um 
capítulo constitucional dedicado à proteção do meio ambiente, essa legislação 
ainda é falha e deficiente.  Portanto, o artigo discutirá um tipo de intervenção 
específica, chamado de judicialização de políticas públicas. Essa temática vem 
ganhando destaque visto que a população tem levado ao Poder Judiciário 
questões relacionadas a efetivação de direito difusos. A implementação de 
políticas públicas relacionadas ao meio ambiente é de extrema importância pois 
quando danos ambientais ocorrem as leis agem apenas de forma sancionatória, 
sendo que os danos causados podem ser irreparáveis e pouquíssimo é feito para 
impedir com que eles aconteçam. O meio ambiente é um direito fundamental de 
responsabilidade do Estado, no entanto, quando há uma omissão deste poder 
na proteção ambiental, é possível a interferência judicial.  Conclui-se que existe 
legitimidade na judicialização das políticas públicas relacionadas ao meio 
ambiente, mas apesar disso o Poder Judiciário ainda encontra dificuldades para 
atuar nesse campo, tanto técnicas quanto conceituais e orçamentárias. Destaca-
se, por fim, que o método de pesquisa adotado foi o teórico, utilizando como 
referência livros e artigos relacionados ao tema. 
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