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RESUMO: Atualmente a informação é tema imprescindível para a sobrevivência humana. O 
acesso à informação no século XXI torna-se verdadeiro pressuposto para a concreta 
participação popular permitindo, dentre outras coisas, que haja efetivação do princípio da 
preservação do meio ambiente bem como a garantia de sua efetivação enquanto Direito 
Humano. Tamanha sua importância que em 1998 durante a 4ª Conferência Ministerial 
“Ambiente para a Europa”, 16 países membros da Comissão Econômica para a Europa das 
Nações Unidas (CEE/ONU) ratificaram a Convenção de Aarhus. O objetivo da Convenção é 
garantir aos cidadãos: i) acesso à informação; ii) participação do público em processos de 
decisão; e iii) acesso à justiça. Daí a importância de enfrentar a temática que tem como telos a 
viabilização da participação cidadã, sob o viés da informação, desenvolvendo-se como 
verdadeira regra matriz para a consolidação do meio ambiente como Direito Humano. A 
Convenção de Aarhus, já em seu primeiro artigo esclarece que com o objetivo de contribuir 
para a proteção do direito de todos os indivíduos, das gerações presentes e futuras, a viver num 
ambiente propício à sua saúde e bem‐estar, cada parte garantirá a concessão dos direitos de 
acesso à informação, à participação do público no processo de tomada de decisões e à justiça 
no domínio do ambiente, em conformidade com o disposto na presente convenção. Assim, a 
exemplo do que determina o artigo 3º, alínea “c” da referida Convenção, dar acesso à 
informação ambiental especialmente em relação ao estado da saúde humana e da segurança, as 
condições de vida dos indivíduos, os locais de interesse cultural e as estruturas construídas, na 
medida em que estes elementos sejam ou possam ser afetados pelo estado dos elementos do 
ambiente constitui importante mecanismo de garantia de efetivação da tutela ambiental 
consolidando o meio ambiente como Direito Humano fundamental que deve ser perquirido para 
as presentes e futuras gerações.  
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