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RESUMO: A Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), adotou em 04 
de março de 2018, em Escazú (Costa Rica), acordo regional estabelecendo mecanismos de 
acesso e participação em temas ligados ao Meio Ambiente. A proposta de Acordo apresentada 
é de fundamental importância no mundo contemporâneo visto a necessidade crescente de gerar 
uma efetiva integração entre os Estados de forma a garantir condições estruturantes para a 
defesa do meio ambiente e sua sustentabilidade. A informação é um bem valioso e deve ser 
compartilhada como pilar de sustentação do processo de consolidação de direitos. O Acordo, 
mesmo que estabelecido em âmbito regional, mostra sintonia com a demanda mundial por um 
desenvolvimento ambiental racionalizado e conexo com a necessidade de preservação dos 
recursos naturais para a presente e as futuras gerações. Entre os princípios apresentados destaca-
se o princípio pro persona, que demonstra a preocupação da CEPAL em garantir à vida humana 
o protagonismo nas ações preservacionistas e assistir diretamente os grupos ou pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Do tema inicial nasce a preocupação com a crescente problemática 
humanitária dos deslocados ambientais. Tratam-se de grupos específicos, que afligidos por 
catástrofes ambientais, migram de seus locais habituais de residência para outros espaços, 
muitas vezes fora das fronteiras nacionais, gerando responsabilização sobre toda sociedade 
internacional. O acesso à informação, fundamental para a análise e consequente minimização 
dos riscos ambientais, esbarra na voluntariedade dos Estados em abrir seus bancos de dados, 
considerados confidenciais e estratégicos, e no ultrapassado conceito de soberania, que vem 
sendo relativizado diante da internacionalização e universalização dos Direitos Humanos em 
conjunto com a imperatividade das normas cogentes. Da análise do Acordo Regional extrai-se 
que a criação de uma rede de informações entre os Estados signatários proporcionaria a 
participação pública e o acesso à justiça em matéria ambiental, correlacionando-se com o 
combate às vulnerabilidades e aos deslocamentos climáticos, porém existem barreiras que ainda 
precisam ser derrubadas. Metodologicamente, tratando-se de dispositivo legal específico, a 
análise é mapeada pelo método indutivo e composição bibliográfica, com pesquisa norteada em 
livros, artigos e estudos tanto publicados fisicamente quanto divulgados na internet. 
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