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RESUMO

A referente pesquisa tem como objetivo analisar se o crime ambiental pode ser caracterizado como um bem jurídico meta transcendente. A 
resposta para tal questionamento se constrói à luz da revisão bibliográfica e análise de desastres ambientais ocorridos no passado, cujos impactos 
podem ser analisados nos dias de hoje, a exemplo de Chernobyl. Bem como a análise dos recentes desastres ocorridos no cenário brasileiro a 
partir dos quais ainda há de se observar as consequências; tais como o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, e da Barragem 1 da 
Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.  Segundo o artigo 54 da Lei Nº 9605, pode-se considerar como crime ambiental a poluição que venha a 
ocasionar danos à saúde dos seres humanos, provocar a morte de animais ou destruir consideravelmente a flora. Ademais, utiliza-se o termo 
ecocídio para definir o dano ou a destruição do ecossistema de um território por ação humana, tais como os que ocorreram em Mariana e em 
Brumadinho. Segundo o Estatuto de Roma, do qual o Brasil é país signatário, há uma proposta de se considerar o crime ambiental como o quinto 
crime internacional contra a paz. No que tange ao bem jurídico, este pode ser definido como todo bem que, devido à extrema relevância, deve 
ser tutelado pelo Direito Penal. Dentre os bens jurídicos, o bem meta transcendente é compreendido como aquele que, se lesado, atingirá 
gerações futuras, ou seja, é um bem transgeracional. Fazendo um paralelo com a Constituição Federal, pode-se considerar o meio ambiente como 
um bem meta transcente, afinal, a Carta Magna, no artigo 225, aduz que o meio ambiente balanceado e harmonioso é direito e bem de uso 
comum de todos, sendo fundamental para a qualidade de vida do ser humano. Logo, a coletividade tem o dever de preservação do meio 
ambiente não somente para a geração atual, como também para as gerações futuras. Sendo, então, o meio ambiente caracterizado como um 
bem meta transcendente, deve ser protegido e tutelado pelo direito penal. Afinal, quando o meio ambiente é agredido em grandes escalas, os 
impactos afetarão não somente as gerações atuais, mas também as gerações futuras.
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