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Resumo Executivo
A Missão Internacional “Justiça para Berta Cáceres 
Flores”, composta por 15 parlamentares, juízes e 
representantes de organizações sindicais e populares, 
e redes de direitos humanos de todo o mundo, 
realizou uma intensa atividade em Honduras entre 
os dias 17 e 21 de março de 2016. Em resposta 
ao pedido do Conselho Cívico de Organizações 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e da 
Rede Nacional de Defensoras dos Direitos Humanos 
em Honduras, e de uma extensa rede de solidariedade 
internacional em apoio ao povo hondurenho, 
organizou-se esta missão, onde concentrou sua ação 
em esclarecer o brutal assassinato da líder indígena 
Lenca, Berta Cáceres Flores, na noite de 02 de março 
de 2016, e a libertação do líder social mexicano, 
Gustavo Castro, ferido no assassinato de Berta e 
retido injustamente pelas autoridades de Honduras.

A Missão também procurou verificar o contexto em 
que ocorreu o assassinato de Berta Cáceres e Nelson 
Noé Garcia, outro líder Lenca, do COPINH, morto 
a tiros 12 dias após o assassinato de Berta, e apoiar as 
demandas populares para a anulação das concessões 
e projetos como Água Zarca, barragem hidroelétrica, 
cuja construção é em território Lenca, a falta de 
consulta previa, Berta lutava e o COPINH continua 
lutando, a desmilitarização dos territórios indígenas 
e a implementação do Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos.

No dia 21 de março, concluindo sua estada no país, a 
Missão Internacional apresentou em uma conferência 
de imprensa em Tegucigalpa, as principais conclusões 
e recomendações decorrentes das reuniões com 
autoridades governamentais e do judiciário, com 
parlamentares hondurenhos, embaixadas, COPINH 
e outras organizações populares e de direitos 
humanos, com a família de Berta Cáceres Flores, do 
Gustavo Castro e sua equipe de defensores.

Entre as recomendações, a Missão destacou a 
fragilidade do Estado de direito que se encontra 
Honduras, com a ausência do mínimo respeito aos 

princípios democráticos, liberdades fundamentais 
e direitos humanos, junto com a falta de vontade 
política para acabar com a impunidade dominante que 
transformou o país num território perigoso para os 
defensores do meio ambiente, da terra, do território 
e dos direitos humanos. Ela notou a falha do sistema 
de proteção aos direitos humanos do Estado de 
Honduras, bem como uma prática institucional que 
ignora os direitos das vítimas que sofrem violações 
dos direitos humanos como detentores de direitos. E 
concluiu, em especial, que a vida de Gustavo corria 
perigo ao permanecer em Honduras e que não havia 
razões legais para restringir sua liberdade.

A Missão também encontrou violações sistemáticas 
e flagrantes à lei dos direitos humanos regionais e 
internacionais, incluindo os direitos dos povos 
indígenas no desenvolvimento de projetos 
hidrelétricos, mineiros, florestais e agroindustrial 
tal como o projeto Água Zarca. Observou que o 
agravamento do processo de criminalização do 
COPINH mostra fortes ligações dos governos com 
as empresas, como DESA, e de financiadoras, tanto 
a nível nacional e transnacional, que promovem 
esses projetos em contradição ao modo de vida e 
interesses das comunidades e territórios afetados, 
situação aprofundada após o golpe de Estado em 
2009. Notou a ausência de devida diligência por 
parte destas empresas e financiadoras, bem como 
em relação aos elevados subsídios concedidos ao 
governo de Honduras pelos EUA, União Europeia 
e seus membros, bem como as instituições de 
financiamento, como o Banco Mundial, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 
Banco Centro-Americano de Integração Econômica 
(BCIE). Também identificou um crescente processo 
de militarização do país, que longe de contribuir para 
a segurança pública, é percebida como uma de muitas 
fontes da crescente insegurança.

A Missão Internacional apresentou 25 recomendações 
ao Estado de Honduras e outros atores envolvidos em 
violações dos direitos humanos, tais como a União 
Europeia, os Estados Unidos, a empresa DESA e suas 
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financiadoras Banco Holandês de Desenvolvimento 
(FMO), Fundo Finlandês para a Cooperação 
Industrial (FINNFUND) e o Banco Centro-
Americano de Integração Econômica (BCIE). Entre 
outros, a Missão apoiou o pedido de uma investigação 
independente, com a participação de especialistas 
internacionais, atuando em colaboração com a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH), em acordo com o governo de Honduras. 
Tal investigação permitirá identificar os autores 
materiais e intelectuais do assassinato de Berta, bem 
como os responsáveis estatais e/ou privados das 
ameaças, assédios e assassinatos contra os membros 
do COPINH. E também instou aos governos de 
Honduras e do México para garantir a saída imediata 
e segura de Gustavo Castro do país, bem como a sua 
integridade física e psicológica e o respeito por sua 
vida e pelos direitos humanos.

A Missão clamou, de modo geral, para eliminar 
a impunidade, os privilégios, o favorecimento, a 
falta de transparência e as restrições democráticas, 
favorecidas pelo golpe de Estado em 2009, a fim 
de alcançar uma eficaz investigação, julgamento 
e punição dos responsáveis por violações dos 

direitos humanos. Além disso, pediu ao governo 
de Honduras para assegurar as medidas necessárias 
e fornecer os meios financeiros suficientes para a 
correta implementação do Programa de Proteção 
aos Defensores de Direitos Humanos, Jornalistas, 
Comunicadores Sociais e Autoridades da Justiça, 
para acabar com os processos de criminalização das 
organizações de sociedade civil e resolver de forma 
não violenta e democrática os atuais ou futuros 
conflitos socioambientais.

A Missão Internacional solicitou cancelar 
imediatamente o projeto Água Zarca e todas 
as concessões dadas em território Lenca, sem o 
devido consentimento prévio, livre e informado 
das comunidades atingidas, bem como outros 
projetos relacionados com hidrelétricas, operações 
de mega mineração, agronegócio e silvicultura, 
também em desacordo com a sustentabilidade 
ambiental e aceitação social, especialmente quando 
estas estão localizados em territórios indígenas. 
Exigiu a desmilitarização dos territórios Lenca, a 
implementação efetiva da Convenção 169 da OIT 
e reconhecimento do COPINH como organização 
responsável por sua autonomia comunitária.
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A Missão exortou o Banco Centro-Americano de 
Integração Econômica, o FMO e o FINNFUND 
para cancelar permanentemente o apoio ao projeto 
Água Zarca e instou a todos os Estados e instituições 
financeiras multilaterais envolvidos em projetos de 
conflitos semelhantes a cumprir as suas obrigações 
extraterritoriais e tenham o devido cuidado na 
execução, assumindo a obrigação de verificar se os 
impactos sociais e ambientais de suas operações 
não são prejudiciais ou violam os direitos humanos, 
dos povos e da natureza. Recomendou investigar a 
relação do FMO com o Grupo Financeiro Ficohsa 
e sua participação no projeto Água Zarca bem 
como o grupo Atala ligada ao golpe de Estado 
em 2009. A missão também clamou o Conselho 
Europeu para suspender o Acordo de Associação 
com Honduras enquanto este não cumprir com os 
direitos humanos, e solicitou a Espanha bem como a 
UE avaliar a suspensão temporária do financiamento 
ao programa Eurojustice até que sejam esclarecidas 
as responsabilidades pelo assassinato de Berta. 
Solicitou ao governo dos EUA elucidar a relação 
entre seus programas de ajuda, o projeto Água Zarca 
e similares, e o assédio e assassinato de pessoas 
como Berta comprometidas com a defesa de seus 
territórios e direitos. Igualmente, que se esclareça 
seu envolvimento na investigação do assassinato de 
Berta Cáceres, e que se suspenda o Plano de Aliança 
para a Prosperidade no Triângulo Norte, e programas 
similares, enquanto os direitos humanos não estejam 
garantidos em Honduras.

Em conclusão, solicitou ao Escritório do Alto 
Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos para ativar os vários Relatores Especiais 
e Grupos de Trabalho relevantes, a fim de realizar 
em análise conjunta a situação de como os direitos 
humanos em Honduras são afetados por numerosos 
projetos extrativos em curso ou previsto e contribuir 
por meio de suas recomendações o cumprimento das 
obrigações do Estado de Honduras, bem como as 
de outras empresas, financiadoras e outros Estados 
no que se refere aos direitos humanos, incluindo os 
direitos ambientais e dos povos indígenas.

Portanto, além de comprometer a continuidade 
do trabalho iniciado após o assassinato de Berta, a 
Missão Internacional “Justiça para Berta Cáceres 
Flores” clama as pessoas, movimentos e organizações 
populares de todo o mundo, para fortalecer 
suas ações de solidariedade com os membros do 
COPINH, a família de Berta, Gustavo e todas as 
organizações hondurenhas e defensores de direitos 
humanos e ambientais na sua luta contra a violência 
e desapropriação a que estão sendo submetidos. 
Agradece-se profundamente a inspiração, os 
testemunhos e apoio recebido de todos durante a 
visita no país, e apoia em particular, o pedido da 
família de Berta, seus companheiros e companheiras 

de COPINH, para que possam receber uma maior 
assistência presencial nos próximos tempos, 
incluindo através da participação mais ampla possível 
no Encontro Internacional de Solidariedade que se 
realizará nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2016, entre 
Tegucigalpa e La Esperanza / Rio Gualcarque.

Pós-escrito

Após a elaboração do relatório final da Missão 
Internacional “Justiça para Berta Cáceres Flores”, se 
soube de duas respostas significativas em relação as 
recomendações e pedidos formulados. Em primeiro 
lugar, a decisão do Ministério Público de Honduras, 
anunciada em 31 de março, no qual desistiu de seu 
pedido de retenção no país de Gustavo Castro, 
permitindo efetivamente o retorno de Gustavo ao 
México e o reencontro com sua família e comunidade. 
Em segundo lugar, a decisão do Banco Centro-
Americano de Integração Econômica, anunciada 
em 1o de abril, de associar-se a suas cofinanciadoras 
FMO e FINNFUND do projeto Água Zarca, na 
suspensão temporária de todos os desembolsos para 
o mesmo.

Perante estes fatos, a Missão apoia as palavras do 
COPINH que, em um comunicado de imprensa 
emitido em 1o de abril, expressa claramente e com 
contundência que “Não devemos duvidar de que 
nenhum desses pontos foi através de concessões 
de grupos de poder que estão em jogo, mas foram 
conquistas da mobilização popular desencadeada 
dentro e fora do nosso país. “

Na verdade, como também observou COPINH, 
“não houve qualquer resposta aos nossos pedidos 
de justiça e reivindicação ante ao governo... os 
responsáveis direto e indireto para uma série de 
crimes, incluindo o assassinato de Berta, permanecem 
livres, construindo suas barragens e negociando com 
seus comparsas.”

Assim, a Missão Internacional confirma seu 
compromisso de continuar o seu apoio à luta do 
COPINH e muitos outros em Honduras, “uma 
luta que se intensifica frente  a clara intenção 
de impunidade do Estado de Honduras e suas 
corporações aliadas multinacionais, acompanhados 
pelo aumento da hostilidade e perseguição do nosso 
movimento e todos os que se atrevem a resistir a esta 
terra hondurenha sangrenta e expropriada, dentro de 
uma estratégia clara de desmantelamento e destruição 
de COPINH e de todo o movimento social.”1  

1 Ver Anexo 4, COPINH, Comunicado de imprensa, 1o de abril 
de 2016.
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1. Membros da Missão
Miguel Urbán Crespo - Espanha, membro do 
Parlamento Europeu por PODEMOS - Grupo da 
Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica 
GUE / NGL, membro da Comissão dos Assuntos 
Externos e da Subcomissão dos Direitos Humanos.

Candelaria Ochoa - México, Doutora em 
Antropologia Social e membro do Congresso da 
União.

Pedro Arrojo - Espanha, Doutor em Física - 
Professor de Análise Econômica da Universidade de 
Zaragoza e membro por PODEMOS no Congresso 
dos Deputados de Espanha.

Mirna Perla Jimenez - El Salvador, Ex Juíza do 
Supremo Tribunal de El Salvador. Membro da 
Comissão da Verdade em Honduras.

Nora Cortinãs - Argentina, Defensora dos direitos 
humanos, Mãe da Plraça de maio, Linha Fundadora. 
Professora da Faculdade de Economia da Universidade 
de Buenos Aires. Membro da Comissão da Verdade 
em Honduras.

Brian Finnegan - EUA, AFL / CIO (Federação 
Americana do Trabalho e Congresso de Organizações 
Industriais, representando 12,2 milhões de membros) e, 
em nome da Confederação Sindical dos Trabalhadores 
das Américas.

Beverly Keene - Argentina, Diálogo 2000 e Jubileu 
Sul / Américas. Membro da Campanha Global para 
Desmantelar o Poder das Corporações Transnacionais 
e pôr fim à Impunidade.

Natalia Atz Sunuc - Guatemala, Amigos da Terra 
América Latina e Caribe (ATALC), membro da 
Campanha Global para Desmantelar o Poder das 
Corporações Transnacionais e pôr fim à Impunidade.

Gustavo Lozano - México, advogado do Centro 
Mexicano para a Justiça Ambiental e do Movimento 
Mexicano de Atingidos (as) por Barragens e em 
Defesa dos Rios (MAPDER), em coordenação com o 
movimento da América Central.

Zulma Larin - El Salvador, Coordenadora da rede 
de Ambientalistas Comunitários e Coordenação da 
Aliança pela Governabilidade e Justiça.

Adolfo Taleno - Nicarágua, Coordenação Continental 
do Grito dos Excluídos e Excluídas.

Bartholomew Chocoj Camey - Guatemala, 
Coordenação Continental e Grito dos Excluídos e 
Excluídas.

José Olvera - México, União Nacional de 
Trabalhadores (UNT) México e Confederação Sindical 
dos Trabalhadores das Américas (CSA).

Everardo Piche - El Salvador, Coordenação da 
Comunidade da Rede Ambiental e Jubileu Sul / 
Américas.

Tom Kucharz - Espanha, Assessor Político da 
delegação de PODEMOS no Parlamento Europeu. 
Integrante Ecologistas em Ação e da Campanha 
Global para Desmantelar o Poder das Corporações 
Transnacionais e pôr fim à Impunidade.

2. Objetivos da missão e contexto 
em que se desenvolveu

De 17 a 21 de março de 2016, parlamentares, juristas 
e representantes de organizações sociais e sindicatos 
de todo o mundo viajaram a Honduras como parte 
da Missão Internacional “Justiça para Berta 
Cáceres Flores”.

A Missão foi realizada por iniciativa das organizações 
hondurenhas Conselho Cívico de Organizações 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), 
a Rede Nacional de Defensoras dos Direitos 
Humanos em Honduras e, de pessoas, comunidades 
e organizações dentro de uma rede de solidariedade 
internacional para apoiar o povo de Honduras e para 
solicitar esclarecimentos sobre o brutal assassinato da 
líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores, ocorrido na 
noite de 2 para 3 de março de 2016.

A presença da missão coincidiu com a organização 
de uma mobilização nacional dos Povos Indígenas 
de Honduras - Garifuna, Lenca, Pech, Tawaka, 
Miskito, Maya-Chorti, Tolupán - “Berta Cáceres 
Vive” em protesto contra o assassinato de Berta 
Cáceres Flores e em defesa dos mesmos direitos 
dos povos indígenas, pelos quais lutou Berta, e 
em solidariedade com Gustavo Castro, ferido no 
assassinato de Berta e retido pelas autoridades de 
Honduras no país, apesar de ter atendido todas as 
exigências da justiça.

Duas semanas após o assassinato da líder indígena 
Lenca, Berta Cáceres Flores, em Honduras, outro 
líder do Conselho Cívico de Organizações Populares 
e Indígenas de Honduras (COPINH), Nelson Noé 
Garcia, foi morto a tiros na comunidade de Rio 
Chiquito (Cortés). Este novo ataque veio após a 
desapropriação violenta de 150 famílias Lenca do 
COPINH, em Rio Lindo, Cortés, realizado pela 
Polícia Militar de Ordem Pública e pelo Comando 
especial “Cobras”.

Um dos objetivos da missão foi verificar que os 
dois últimos assassinatos de membros do COPINH 
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não são eventos isolados, mas são integrados em 
um contexto de ausência do Estado de direito e de 
violação sistemática dos direitos humanos, ameaças e 
assassinatos de líderes sociais, ambientais, sindicais e 
defensores de direitos humanos em Honduras.

De acordo com várias organizações internacionais 
como a OEA, Honduras é o pais mais perigoso para 
defender o meio ambiente e os direitos ao território. 
A ONG Global Witness documentou a morte de 
109 pessoas em Honduras entre 2010 e 2015, por 
sua ação contra projetos destrutivos de barragens, 
mineração, silvicultura e agronegócio. Das 8 vítimas 
reportadas publicamente em 2015, 6 pertenciam a 
grupos indígenas.2 Esta realidade induziu a Missão em 
recomendar que investigue a relação entre a violação 
sistemática dos Direitos Humanos em Honduras 
e os interesses do poder econômico naquele país e 
as empresas transnacionais e o financiamento de 
pesquisas no país.

De fato, Berta Cáceres Flores estava em oposição ao 
projeto hidrelétrico Água Zarca, uma barragem apoiada 
por empresas e instituições multinacionais financeiras, 
tais como o consórcio alemão Voith Siemens, o banco 
de desenvolvimento FMO (Netherlands Development 
Finance Company), o FINNFUND (Finnish Fund 
for Industrial Cooperation), e BCIE (Banco Centro-
americano de Integração Econômica). Em virtude 
da pressão crescente da sociedade civil hondurenha 
e internacional, seguido pela segunda morte em 
duas semanas, a FMO decidiu suspender todas as 
suas operações em Honduras “temporariamente”, 
incluindo a participação em Água Zarca.

A Missão Internacional reuniu-se com autoridades de 
Honduras a fim de recolher informações em primeira 
mão sobre a situação das investigações do Ministério 
Público do assassinato de Berta Cáceres Flores e exigir 
a sua elucidação, através da criação de uma Comissão 
de Inquérito Internacional, independente e imparcial.

A Missão também se reuniu com várias organizações 
da sociedade civil, a fim de manifestar o seu apoio 
pelas demandas da família de Berta Cáceres Flores e 
do COPINH, tais como:

1. No âmbito das medidas de proteção, solicitamos que um 
acordo seja assinado imediatamente para assistência técnica 
entre o Estado de Honduras e da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, a fim de nomear uma comissão 
independente de especialistas, a confiança do COPINH 
e a família de Berta, que irá supervisionar, apoiar e 

2 Global Witness, “Global Witness lança novos dados sobre 
a taxa de homicídios de ativistas ambientais e pelos direitos 
a terra. Honduras mais alta do mundo”, 04 de março de 2016, 
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-
witness-releases-new-data-murder-rate-environmental-and-land-
activists-honduras-highest-world/

participar a investigação atualmente em curso conduzida 
pelo Ministério público.

2. Que a concessão outorgada à companhia DESA para o 
projeto hidroelétrico “Água Zarca” seja imediatamente 
e permanentemente cancelado, uma vez que tem sido a 
principal fonte de ameaças, perseguição e agressões contra 
a comunidade Lenca de Rio Blanco e os membros do 
COPINH. Este projeto da companhia DESA é um 
perigo permanente para a nossa segurança.

3. A suspensão imediata de todas as concessões que foram 
concedidas no território dos Lencas sem respeitar o direito 
de uma livre consulta prévia e informada com os povos 
indígenas, uma vez que estes projetos são a principal fonte 
de ameaças e agressões. Um processo de revisão deve ser 
iniciado para cancelar essas concessões.

4. A desmilitarização das zonas e territórios dos Lencas e 
respeito à autonomia territorial e formas de autogoverno, 
tornando o COPINH a organização responsável pela 
autonomia da comunidade.

5. Que o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos seja implementado imediatamente, com todos 
os recursos necessários para a sua aplicação efetiva 
e disponibilizados de acordo com as necessidades da 
organização.

Outro objetivo da missão foi de exigir por parte das 
autoridades hondurenhas que o cidadão mexicano 
Gustavo Castro Soto, vítima e testemunha protegida 
do assassinato de Berta Cáceres Flores, possa 
retornar imediatamente ao seu país e garantir a sua 
integridade pessoal.

3. Entrevistas e medidas tomadas 
pela Missão Internacional
• Reunião com o Ministro das Relações Exteriores 

e Cooperação da Espanha, JOSÉ MANUEL 
GARCIA-MARGALLO.

• Reunião com a procuradoria adjunto ALVARADO 
LOANY no Ministério Público. Inicialmente, 
foi confirmado um encontro com o Procurador-
Geral da República, OSCAR FERNANDO 
CHINCHILLA BANEGAS, que no final, não 
compareceu.

• Reunião com a Comissão de Direitos Humanos 
do Congresso Nacional.

• Reunião com a Embaixadora do México 
em Honduras, DOLORES JIMENEZ 
HERNANDEZ.

• Reunião com a Embaixadora da Alemanha em 
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Honduras, BEATRIX KANIA, o Embaixador da 
Espanha em Honduras, MIGUEL ALBERO, o 
Embaixador da França em Honduras, PIERRE-
CHRISTIAN SOCCOJA, a chefe da cooperação 
da Delegação da União Europeia em Honduras, 
MADELEINE ONCLIN, o responsável pelo 
Programa do Escritório Técnico de Cooperação da 
Agência Espanhola de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento, CARLOS LATORRE 
BEL, e a Chefe Adjunta da Embaixada da Espanha, 
CRISTINA GOMARIZ PAMBLANCO.

• Reunião com o Conselheiro Político da 
Embaixada dos Estados Unidos da América, 
STUART TUTTLE, e o vice conselheiro político 
JARAHN D. HILLSMAN.

• Entrevista com o secretário e advogado Vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, a fim de 
transmitir as preocupações da Missão.

• Reunião com a equipe de defesa de Gustavo 
Castro Soto.

• Encontro com a Coalizão contra a Impunidade, 
na sede do Centro de Investigação, Promoção e 
Defesa dos Direitos Humanos (CIPRODEH).

• Reunião com OXFAM-Honduras.

• Reunião com Brigadas Internacionais de Paz, 
Projeto Honduras.

• Reunião com o Conselho Cívico de Organizações 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) 
em La Esperanza, Intibucá.

• Reunião com a mãe de Berta Cáceres Flores em 
La Esperanza, Intibucá.

• Reunião com representantes das organizações 
membros da Plataforma do Movimento Social e 
Popular de Honduras (PMSPH) e da Articulação 
Popular de Honduras “Berta Cáceres”.

• Foi confirmado um encontro com o Escritório 
do Alto Comissário das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos na sexta-feira, 18 de março às 
12 horas, mas essa reunião foi cancelada por meio 
de comunicação telefônica no mesmo escritório, 
20 minutos antes sem razões.

• Do mesmo modo, tinha confirmado um encontro 
com a Juíza do Primeiro Juizado de Letras de 
La Esperanza, Intibucá, no sábado, 19 de março 
às 11 horas, mas depois de deixar esperando a 
Missão por mais de uma hora em uma das salas 
do tribunal, a juíza nos comunicou através de sua 
secretária que não poderia nos receber, porque 

ela entendeu que era outra instituição de direitos 
humanos, não uma Missão que estava exigindo 
respeito ao devido caso das medidas cautelares 
contra Gustavo Castro Soto, pois sem a outra 
parte presente, ela não poderia nos atender. 

4. Antecedentes, situação geral do 
país e as observações da Missão
No seu relatório anual de 2015, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
observou que, em Honduras:

... Os níveis de violência registrados - e o impacto especial sobre 
defensores dos direitos humanos, povos indígenas, mulheres, 
crianças, adolescentes e jovens, pessoas LGBT, migrantes, 
campesinos de Bajo Aguán e jornalistas e profissionais de 
mídia e oficiais de justiça - são o resultado de vários fatores, 
entre os quais o aumento do crime organizado e da resposta 
judicial deficiente que implica à impunidade, corrupção e altos 
níveis de pobreza e desigualdade. Além disso, de acordo com 
a informação recebida, parte dessa insegurança tem origem da 
Policia Nacional, Policia Militar e do Exército através do uso 
ilegítimo da força, em alguns casos, em cumplicidade com o crime 
organizado. A Comissão se preocupa que estes níveis de violência 
e insegurança estão exacerbados pela falta de políticas públicas e 
outras medidas para enfrentar as desigualdades e exclusão social 
de amplos setores da população. Assim, a situação dos grupos 
vulneráveis devido sua discriminação histórica, e analisados no 
presente relatório, enfrentam persistentemente obstáculos para o 
pleno gozo dos seus direitos e uma falta de acesso à justiça.3

Igualmente, a Comissão observa que:

... Os altos níveis persistentes de violência no país conduziram 
a crescentes demandas de justiça que não há recebido uma 
resposta eficaz por parte do Estado, definindo um quadro de 
impunidade estrutural. Os números oficiais divulgados em 2013 
mostraram que 80% dos homicídios cometidos em Honduras 
permaneciam impunes por falta de capacidade dos órgãos de 
investigação. Durante a visita, as organizações da sociedade civil 
que foram entrevistadas pela Comissão indicaram que os níveis 
de impunidade persistente em Honduras eram maiores.4 

Por outro lado, a Comissão concluiu:  

... A persistência de altos níveis de desigualdade e exclusão 
social que afetam grandes setores da população. A Comissão 
observou especificamente as graves dificuldades e desafios no 
acesso às necessidades básicas, oportunidades de emprego, 
recursos naturais como a terra e meios de subsistência. 
Mulheres, povos indígenas e afrodescendentes estão entre os 
grupos populacionais que estão em uma situação de maior 
vulnerabilidade, como resultado da discriminação e exclusão 
3 OEA / CIDH, Relatório sobre a Situação dos Direitos 
Humanos em Honduras, OEA / Ser.L / V / II. Doc. 42/15 de 31 
de dezembro, 2015, p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/Honduras-es-2015.pdf 
4 Ibid, p.12.
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econômica e social persistente, o que por sua vez resulta em 
violações de seus direitos humanos.5 

Honduras também se tornou nos últimos anos um dos 
países mais violentos para as mulheres. Segundo as 
estatísticas, em Honduras houve em torno de 4.400 
mortes violentas de mulheres nos últimos 10 anos, 
dos quais 96% dos crimes estão em total impunidade.6  

 
Na noite de 2 a 3 de março de 2016, Berta Cáceres 
Flores, uma líder proeminente do COPINH (Conselho 
Cívico de Organizações Populares e Indígenas de 
Honduras), reconhecida internacionalmente com o 
prestigiado Prêmio Goldman em 2015, foi morta em 
sua casa por homens armados que também abriram 
fogo contra Gustavo Castro, importante líder mexicano 
dos movimentos de oposição às grandes barragens e 
mineradoras a céu aberto. Gustavo foi dado como morto 
por seus atacantes, ainda que, felizmente, o tiro dado na 
direção da cabeça apenas feriu a orelha e uma mão.

Conforme reconhece a nota de 17 de março de 2016, 
emitida pelo Alto Comissariado da ONU para os 
Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein:

... Berta Cáceres era uma mulher de coragem e princípios únicos. 
Ela liderou a resistência contra a hidrelétrica de Água Zarca 
no rio Gualcarque, que supostamente está sendo construída 
sem o consentimento das comunidades indígenas afetadas e 
ameaça interromper o seu modo de vida e seu acesso à água 
... A Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu 
medidas de proteção em favor da Sra. Cáceres, que trabalhava 
próximo ao meu escritório ...7

Em 15 de março, duas semanas mais tarde, Nelson 
Garcia, como Berta Cáceres, líder das comunidades 
Lenca e dirigente do COPINH, também foi morto na 
porta de sua casa depois de um despejo forçado pelas 
forças de segurança em Rio Chiquito.

Voltando à nota do Alto Comissariado da ONU para os 
Direitos Humanos, ... Os assassinatos da Sra. Cáceres e do Sr. 
Garcia são apenas os mais recentes de uma série de mortes violentas 
de defensores dos direitos humanos ... Dizem que Honduras é o 
país mais perigoso para os ativistas ambientais …8

5 Ibid., p.13.
6 “Hondurenhas feministas de luto por 4.400 mortes em 10 
anos “, Tommy Morales, 09 de março de 2016, http://www.
defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=3974:feministas-hondurenas-de-luto-por-4400-
muertes-de-mujeres-en-diez-anos&catid=81:muj&Itemid=197) 
7 Uma questão de respeito - evitar a cumplicidade de violações 
dos direitos humanos em projetos de desenvolvimento “, 
Ra’ad Zeid Al Hussein, Alto Comissariado da ONU para os 
Direitos Humanos, 17 de março de 2016, http://www.oacnudh.
org/?p=4576, também disponível http://www.jornada.unam.
mx/2016/03/20/opinion/018a1mun
8 Ibid.

De fato, já são mais de 120 ambientalistas e defensores 
dos Direitos Humanos em Honduras mortos nos 
últimos 5 anos. Estes assassinatos ocorreram em 
um contexto de criminalização pelo Estado, dos 
movimentos sociais, dos defensores de direitos 
humanos e do meio ambiente, com a virulência 
especial contra COPINH.

Conforme observa o Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein:

…O governo deve fazer todo o possível para quebrar o círculo 
vicioso de violência e impunidade. No entanto, os financiadores 
internacionais de projetos de desenvolvimento têm também 
responsabilidades no que se refere aos direitos humanos ... A 
barragem de Água Zarca é financiada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Holandês (FMO), pelo Fundo Finlandês 
para a Cooperação industrial (FINNFUND) e pelo Banco 
Centro-Americano de Integração Econômica (BCIE), entre 
outros ... FMO e FINNFUND comprometeram-se a respeitar 
os direitos humanos em relação aos projetos que financiam ... 
FMO decidiu suspender todas as suas atividades em Honduras, 
pendente de consultar as comunidades adjacente à barragem de 
Água Zarca e levar a cabo um inquérito sobre todos os projetos 
que apoia no país ... Enquanto as informações fornecidas pelo 
FMO e FINNFUND devem ser verificadas, suas ações 
representam o mínimo que se poderia esperar de uma instituição 
financeira em uma situação como esta. Exorto ao BCIE e 
outras entidades que apoiam o projeto para fazer o mesmo ... O 
Estado é o principal responsável pelos direitos humanos e deve 
prestar contas. No entanto, aqueles que financiam projetos de 
desenvolvimento devem demonstrar que levam a sério os riscos 
em relação aos direitos humanos e não são simplesmente parte 
do problema...9

Estes pretendidos projetos de desenvolvimento tem 
sido patrocinado em Honduras com grandes fraudes 
a partir do golpe de Estado de 2009, sobre a base 
de uma onda de novas concessões hidrelétricas e de 
mineração, bem como um processo acelerado de 
apropriação de terras por grandes empresas.

Em agosto de 2009, com o golpe de Estado, o 
Congresso Nacional de Honduras aprovou a Lei de 
Recursos Hídricos, que regula a concessão desses 
recursos. Com base nesta lei, nos últimos anos, foram 
concedidas 347 concessões hidroelétricas sem uma 
avaliação ambiental adequada e sem qualquer consulta 
às comunidades afetadas.

Estes projetos hidrelétricos contraditórios, bem como 
mineração e outros projetos envolvidos no uso da terra 
e florestas, se registram no âmbito de importantes 
acordos internacionais de Honduras com os EUA e 
a UE: Acordo de Associação UE - América Central; 
a Aliança a Prosperidade; Acordo de Livre Comércio 
EUA, Republica Dominicana e América Central -DR-
CAFTA. No futuro estes problemas podem aumentar 
com Acordo de Associação Transpacífico - TPP, com 
9 Ibid.
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a perda do trabalho decente em que as economias 
da América Central entrariam em concorrência com 
economias como a do Vietnã e Malásia, por exemplo.

Em suma, o modelo extrativista de desenvolvimento 
que induzem estes tratados internacionais, guiado 
pelos interesses transnacionais de grandes corporações 
e financiadoras, é baseado em barragens e mineração, 
silvicultura e agroindústrias que geram graves impactos 
sobre as comunidades, neste caso as comunidades 
Lenca, causando conflito e violações sistemáticas dos 
direitos humanos. Por conseguinte, é necessário analisar 
e compreender a complexa relação de responsabilidades 
do Estado hondurenho, das empresas e financiadoras 
nacionais e transnacionais, que estão envolvidos 
em projetos contraditórios, assim como tratados 
internacionais entre Honduras e grandes potências 
como os EUA, a UE e os países asiáticos.

4.1 Em relação às ameaças 
recebidas por Berta Cáceres

Como resultado da repressão após o golpe de Estado 
de 28 de junho de 2009, a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) concedeu medidas 
cautelares a pessoas em risco sob o nome de MC 
196-09. Mais tarde, em 2013, a Comissão continuou 
a acompanhar tais medidas a Berta Cáceres com a 
referência MC 405-091.

De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, Honduras não tomou as medidas necessárias 
para proteger Berta Cáceres e em dezembro de 2015, a 
mesma CIDH voltou a se pronunciar sobre a situação 
de Berta Cáceres: 

A Comissão também recebeu informação sobre a utilização 
do direito penal por atores privados e/ou estaduais por meio 
de tipos penais como “incitação à violência” para intimidar 
e ameaçar pessoas mediante processos penais. Tais problemas 
agravados em locais onde existem conflitos pela posse da terra, 
como Ceiba e Bajo Aguán, que foram visitados pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deu seguimento ao suposto assédio 
judicial contra a Sra. Berta Cáceres, coordenadora geral do 
Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH), beneficiária de medidas cautelares da 
CIDH, que lidera uma campanha de defesa do rio Gualcarque 
contra a construção de uma barragem hidroelétrica.10 

Dois relatórios extremamente rigorosos e detalhados 
do Centro pela Justiça e Direito Internacional - 
CEJIL detalham, por um lado, as ações do Estado de 
Honduras no desenvolvimento das medidas cautelares 
concedidas a Berta Cáceres e, por outro, as ameaças e 
eventos repressivos sofridos por Berta Cáceres e seu 
envolvimento com o COPINH desde 2013. Tendo em 
conta o grande interesse, oferecemos os dois relatórios 
em dois anexos.
10 OEA/CIDH, Op cit., Para. 48. 

No primeiro, CEJIL observa-se que as medidas de 
proteção foram adotadas de forma tardia e parcial. Por 
outro lado, por não terem sido investigado os fatos que 
geraram a concessão de medidas cautelares, as ações 
tomadas não eliminaram o risco que corria por suas 
atividades em defesa dos direitos humanos. Portanto, 
em 12 de setembro de 2015, foi solicitado à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos a reformulação 
das medidas de proteção anteriormente acordadas para 
proteger Berta.

Na segunda, o CEJIL detalha 27 eventos extremamente 
relevantes de agressão ou ameaça a vida de Berta e seus 
colaboradores do COPINH, a partir de 15 de julho 
de 2013 até o dia de sua morte, foram apresentados 
nomes de empresas e instituições envolvidas em ações 
e ameaças.

A Plataforma de Movimentos Sociais e Populares de 
Honduras (PMSPH) e a Coalizão contra a Impunidade 
(CI) vêm insistindo para que, tal como se apresenta 
o segundo relatório do CEJIL, as ações da empresa 
Desenvolvimento Energético Sociedade Anônima 
(DESA), concessionária do projeto da hidrelétrica 
Água Zarca em território Lenca, motivaram ações de 
resposta das comunidades e do COPINH, em resultado 
das quais as ameaças a Berta pioraram, em combinação 
com uma dura campanha da empresa contra ela e o 
COPINH.

Em suma, tal como refletem os relatórios do CEJIL e 
da Comissão, o Governo não cumpriu as exigências 
cautelares estabelecidas pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos e, como resultado, Berta 
Cáceres, apesar das várias e explícitas ameaças e 
ações repressivas que sofreu no âmbito de uma dura 
campanha de criminalização do COPINH e dela 
própria, finalmente foi assassinada. Perante estes fatos, 
está claro a responsabilidade pela omissão do governo 
de Juan Orlando Hernández e do Estado de Honduras, 
sobre o assassinato de Berta Cáceres Flores. 

4.2 Em relação à investigação oficial 
em curso

De acordo com os dados e informações recolhidos 
pela Missão em várias entrevistas, há numerosas 
irregularidades em um contexto geral de ausência de 
transparência que nos preocupa profundamente.

Das evidências coletadas, percebe-se que houve uma 
adulteração significativa da cena do crime, onde a 
custódia deste espaço ficou em todos os momentos 
sob o controle da polícia. Da mesma forma, as 
provas, aparentemente, também sofreram muitas 
irregularidades que poderiam levar, como tem 
acontecido em muitos casos anteriores, a criação de 
provas falsas.
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Valorizamos com particular preocupação a falta 
de transparência e as contradições graves que 
encontramos tanto em entrevistas realizadas com os 
procuradores e deputados da Comissão de Direitos 
Humanos do Parlamento, como em declarações 
públicas dos investigadores e líderes interrogados do 
COPINH. De tudo isto, decorre que as investigações 
aparentemente prevalecem alegadas de “motivações 
passionais” ou possíveis “conflitos internos” na 
direção do COPINH. O fato de que essas linhas 
de investigação são apresentadas como prioridade 
revelaria uma intenção preocupante por parte dos 
investigadores: deslocar o perfil político do crime e 
incriminar os líderes do COPINH, transformando 
vítimas em possíveis suspeitos e indiciados. Embora 
não seja possível afirmar que se esteja evitando 
investigar aqueles que têm ameaçado de fato Berta e 
os líderes do COPINH, é preocupante que esta linha 
de investigação tenha sido relegada para segundo 
plano nas declarações que afetam a opinião pública.

Embora o Procurador Geral declarou publicamente 
que “se está trabalhando em várias hipóteses”, até agora 
não transcendeu nenhuma diligência que concentra a 
responsabilidade da concessionária DESA, de acordo 
com as várias ameaças denunciadas publicamente, 
nem a dos próprios agentes do Estado. A este respeito, 
a Missão Internacional considera adequado enfatizar 
as palavras do COPINH no dia 06 de março de 2016:

Denunciamos que, na manhã de 2 de março, o dia do 
assassinato de Berta Cáceres, testemunhas viram mercenários 
de DESA falando mal de Berta em um caminhão azul Ford 
150, em Siguatepeque na altura do desvio para La Esperanza. 
Denunciamos que 20 de fevereiro de 2016, durante a mobilização 
do COPINH contra a hidrelétrica de Agua Zarca, o vice-
prefeito de San Francisco de Ojuera, que está colaborando com 
a companhia DESA na promoção da hidrelétrica, sentenciou 
a companheira Berta Cáceres à morte. Em 16 de fevereiro, 
homens armados perseguiram Berta Cáceres e outros membros 
do COPINH quando saiam de Río Blanco, perseguindo-os de 
Plan de Encima até Zacapa. E em 25 de fevereiro, durante 
a remoção de famílias Lenca do COPINH, pela polícia e 
exército, em Jarcia, Guinse, Intibucá, um elemento da DGIC 
abordou Berta Cáceres, informando que eles não responderiam 
por ela se alguma coisa acontecesse.

Berta recebeu constantes ameaças de morte por sua luta em 
defesa do povo Lenca, inclusive nos dias antes de seu assassinato. 
Reiteramos a denúncia na declaração do COPINH em 20 de 
fevereiro que DESA contratou renomados criminosos como 
guardas paramilitares. Um deles estava envolvido no assassinato 
de Bernardo Perez e no final de dezembro de 2015, ele foi preso 
por posse ilegal de armas, mas foi liberado mais tarde, após ter 
sido apoiado abertamente com fundos que provinham do Chefe 
de Segurança da companhia DESA, Jorge Avila.

Reiteramos a nossa denúncia sobre a colaboração entre DESA e 
do Estado de Honduras em ameaçar o povo Lenca e denunciamos 

a colaboração entre os guardas, policiais, militares e TIGRES 
( forças especiais) implantados na área onde a barragem Água 
Zarca será construída.

Se a promotoria quer investigar a morte de Berta Cáceres, é 
necessário confiscar e investigar os veículos relacionados a 
DESA, principalmente o Ford 150 azul que os mercenários 
da DESA estavam conduzindo no mesmo dia do assassinato 
de Berta.11

Nesta linha também encontramos, com máxima 
preocupação: 

• a atitude observada por promotores e investigadores 
em relação a Gustavo Castro, o tratamento é 
inadequado tento em vista o tratamento que as 
vítimas e testemunhas devem receber;

• a atitude mantida com os líderes do COPINH, 
que mais colaboraram estreitamente com Berta, 
pessoas que estavam e estão, por algum tempo, sob 
sistemática pressão de ameaça e criminalização por 
suas atividades reivindicatórias contra a companhia 
DESA e ao próprio Governo. A este respeito, a 
Missão Internacional apoia as denúncias feitas 
pelo próprio COPINH sobre o tratamento abusivo 
a Tomas Gomez, coordenador da organização, 
e a apreensão de seus sapatos e o veículo da 
organização pelos investigadores, sem qualquer 
justificativa, e ao ação do Estado de deter durante 
48 horas Aureliano Molina Villanueva, membro 
de base do COPINH, apesar de que não haver 
testemunhos que comprovem Aureliano estivesse 
em São Francisco de Lempira, duas horas de La 
Esperanza, onde Berta fora assassinada;

• a ausência de transparência e a marginalização 
mantida em relação à família de Berta e aos 
líderes do COPINH para dar-lhes acesso ao 
dossiê e participar ativamente das investigações 
como “acusação particular”, tal como vem sendo 
solicitando, além disso, a negação por parte do 
Ministério Público ao pedido feito pela família 
para que a autópsia de Berta fosse realizada com 
a presença de especialistas forenses independentes.

Outra linha contraditória e preocupante, além da falta 
de transparência que é inaceitável, refere-se à suposta 
participação nas investigações do FBI e do Escritório 
do Alto Comissariado da ONU para os Direitos 
Humanos em Honduras. Em uma aparente tentativa 
de dar credibilidade ao processo de investigação, a 
Promotoria começou a informar sobre o envolvimento 
do FBI na investigação para reconhecer, sob a demanda 
de pressões de nossa, que se tratava da colaboração de 
um policial aposentado e de dois destacados oficiais do 
11 COPINH, “Relatório Urgente”, 06 de 
março de 2016, https://copinh.org/article/
copinh-denuncia-urgente-del-06-marzo-2016/

https://copinh.org/article/copinh-denuncia-urgente-del-06-marzo-2016/
https://copinh.org/article/copinh-denuncia-urgente-del-06-marzo-2016/
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FBI na Embaixada dos Estados Unidos, que já vem há 
algum tempo, muito antes do caso de Berta Cáceres, 
colaborando. Os representantes da Embaixada dos 
Estados Unidos, por sua vez, confirmaram esta segunda 
versão, explicando que o FBI de nenhuma maneira está 
trabalhando como tal no âmbito da investigação. No 
entanto, é preciso ressaltar que informações explícitas 
da imprensa sobre a participação do FBI, com fotos 
de membros uniformizados da cena do crime, nunca 
foram desmentidas publicamente pela embaixada.

Por outro lado, o Ministério Publico alega que o 
Escritório do Alto Comissariado da ONU para os 
Direitos Humanos em Honduras está acompanhando 
a investigação de modo a certificá-la. No entanto, a 
Missão pode constatar que o citado escritório, não têm 
os meios nem a função de realizar essas tarefas. Tendo 
em conta a gravidade destas deturpações por aqueles 
que supostamente são responsáveis por conduzir a 
investigação sobre o assassinato de Berta Cáceres Flores 
e do atentado contra a vida de Gustavo Castro Soto, 
a Missão Internacional emitiu em 19 de março uma 
declaração especial, cujo texto está em anexo.

4.3 Em relação à situação 
de Gustavo Castro

A Missão dedicou grande parte de seus esforços 
para cuidar da situação e do tratamento de Gustavo 
Castro oferecido pelo Ministério Público e pelo 
Primeiro Juizado de Letras de Intibucá.

Como já foi referido anteriormente, Gustavo 
Castro é um influente ambientalista mexicano de 
reconhecimento mundial e o tratamento dado a ele 
pelas autoridades hondurenhas não corresponde 
ao status que ostenta, de vítima e testemunha 
no processo seguido pelo atentado que causou a 
morte de Berta Cáceres na noite de 2 de março. 
As múltiplas ocasiões em que a sua participação 
foi solicitada pelas autoridades indicam esse 
desrespeito. Como exemplo, é importante notar 
aqui que, para o alívio das primeiras diligencias, 
ele foi mantido sem dormir ou descanso durante 
um período de setenta e duas horas; além disso, 
sem receber tratamento médico adequado por 
suas lesões físicas e apoio psicológico necessário 
correspondente à sua condição. Queremos enfatizar 
que tais situações coincidem, a partir dos tratados 
e convenções internacionais em vigor, na categoria 
de tratamento cruel, desumano e degradante e deve 
implicar sanções para os responsáveis.

Por outro lado, tão surpreendente quanto ilegal, a 
partir da própria legislação hondurenha, Gustavo 
Castro foi forçado a permanecer em Honduras por 
um mês com base em uma “proibição de sair do 
país” imposto pelo Primeiro Juizado de Letras de 
Intibucá, medida que não se aplica a testemunhas 

ou vítimas, de acordo com a lei hondurenha, que 
contraria as disposições da Lei Internacional dos 
Direitos Humanos.

A nossa preocupação aumenta à medida que notamos 
um longo e inexplicável silêncio pelo Governo de 
Honduras a solicitação firme e contundente do 
Ministério das Relações Exteriores do México para 
aplicar o TRATADO SOBRE ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL 
ENTRE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
E A REPUBLICA DE HONDURAS, para permitir 
que Gustavo Castro regressasse ao México com sua 
família, e de lá continuar colaborando para elucidar 
o caso e no que for exigido pelas autoridades 
hondurenhas.

Além disso, observamos que tanto os pedidos feitos 
ao Procurador Geral como os recursos apresentados 
por seus defensores contra a medida de mantê-
lo detido, como o Habeas Corpus e Amparo, não 
foram tratados com a devido cuidado que tais 
procedimentos obrigatoriamente exigem para a 
sua natureza (Habeas Corpus, por exemplo, deve 
ser resolvido no prazo de até 24 horas). A Missão 
salientou esta falha grave em reuniões com várias 
embaixadas, insistindo na necessidade de avaliar a 
eficácia da quantidade de subsídios concedidos em 
função de uma melhoria na proteção pública e de 
respeito ao Estado de direito.

Finalmente, descobrimos que as ações da chefe do 
Primeiro Juizado de Letras de Intibucá em relação 
à suspensão do exercício profissional de advogado 
de defesa de Gustavo Castro durante quinze dias, 
foi uma medida que se impõe fora do âmbito legal, 
violando os direitos humanos da vítima a assistência 
jurídica e colocando ainda mais a vítima, numa 
situação de desamparo legal.

4.4 O assédio aos líderes do COPINH

A Missão Internacional observa com grande 
preocupação que o assassinato de Berta Cáceres, como 
o ponto culminante de um longo processo de ameaças 
e ações repressivas contra ela e outros líderes do 
COPINH, é um agravante neste processo. Ao definir 
como linha de investigação a hipótese de disputas 
internas no COPINH, em vez de se concentrar nas 
provas que emergem da companhia DESA, e no 
seu entorno e das instituições estatais que vinham 
ofendendo e ameaçando Berta durante os últimos 
anos, descobrimos que líderes como D. Thomas D. 
Aureliano Gómez e Molina, junto com outros líderes 
do COPINH, foram submetidos a interrogatórios 
agressivos que não se justifiquem.

O fato de que Nelson Garcia, outro líder do COPINH, 
tenha sido assassinado nestes dias, é a referência 
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mais forte deste agravamento na criminalização do 
COPINH e a brutal repressão em curso contra a 
organização popular.

Os membros do COPINH em Río Blanco estão correndo 
risco e estão em situação de desamparo acentuado neste 
momento. A missão se preocupa especialmente com 
os testemunhos recolhidos na região sobre as ações 
repressivas que vem acontecendo após o assassinato de 
Berta Cáceres Flores contra estas comunidades. Entre 
essas ações repressivas, é particularmente inaceitável 
o uso de armas de fogo pela segurança privada da 
companhia DESA contra os membros da comunidade 
que faziam uma ação pacífica de reconhecimento 
territorial na área de construção da barragem, bem 
como foram perseguidos e detidos, assim como foram 
apreendidos pela polícia os ônibus, que usam para se 
deslocar de suas comunidades para Tegucigalpa, a 
fim de participar da Mobilização Nacional dos Povos 
Indígenas, nos dias 17 e 18 de março.

4.5 Violação da legalidade 
internacional sobre povos indígenas

A Missão observou uma violação flagrante da legalidade 
internacional sobre os direitos dos povos indígenas no 
desenvolvimento do projeto Água Zarca pelas ações 
ou omissões da companhia DESA e do Governo de 
Honduras.

Na verdade, Honduras ratificou a Convenção 169 
sobre Povos Indígenas e Tribais em Países 
Independentes da Organização Internacional do 
Trabalho em 1995. A Convenção 169 é um tratado 
internacional vinculativo, cuja violação compromete a 
responsabilidade internacional do Estado que ratificou.

A aplicação da Convenção 169 da OIT deveria ser 
articulada através de políticas públicas e da legislação 
nacional. O reconhecimento dos direitos indígenas, 
a regulação de um sistema jurídico indígena próprio 
e sua aplicação dentro de um Estado deve fazer 
que a convenção seja a norma fundamental que 
regula o respeito às culturas, os modos de vida e as 
instituições tradicionais dos povos indígenas, ou seja, 
o reconhecimento dos povos indígenas como entidades 
permanentes, com seu modo próprio de tomar decisão, 
autocontrole e de autorregulação. A Convenção 
considera importante esclarecer que os povos 
indígenas têm plena capacidade de decidir seu destino 
e seu modelo de desenvolvimento num âmbito geral de 
reconhecimento, proteção e promoção do Estado.

A Convenção 169 da OIT é um instrumento de 
diálogo entre os povos indígenas, governos, sociedade 
civil, trabalhadores e empresas e instituições de 
desenvolvimento sobre temas e decisões que podem 
afetar seu modo de vida.

O mecanismo de consulta estabelecido pela Convenção 
169 da OIT deveria permitir aos povos indígenas se 
pronunciarem previamente sobre atos (legislativas 
ou administrativas) que podem afetá-los. No entanto, 
dependendo de como se aplica, tal acordo não garante 
o reconhecimento dos direitos especiais para os 
povos indígenas. O mecanismo de consulta deve ser 
específico e culturalmente adequado, e pode incluir a 
criação de um grupo consultivo de líderes indígenas 
para aconselhar em todas as fases do processo. Além 
disso, deve ter poder vinculativo sobre a aprovação do 
ato legislativo ou administrativo, que inclui definir a 
aplicação da Convenção em Honduras. 

De acordo com a Convenção 169, os elementos 
essenciais do processo de consulta, para efeitos 
de consentimento (ou não) da comunidade, são os 
seguintes:

• Deve ser livre, prévio e com informação completa;

• Os povos indígenas devem participar dos 
processos de tomada de decisão pública, pelo 
menos na mesma medida que outros setores da 
população;

• Deve ser feito através de suas instituições 
representativas desses povos;

• Com os métodos adequados para as características 
dos povos, respeitando o seu espaço e tempo de 
decisão;

• Com garantias processuais para assegurar 
um contato regular e a participação ativa das 
comunidades ou povos afetados nos processos de 
tomada de decisão.

Nada disso aconteceu em torno do projeto Água 
Zarca nem aos outros tantos projetos em andamento 
e sujeitos as mesmas resistências dos povos afetados.

5. Conclusões

1. Honduras tornou-se um dos países mais perigosos 
do mundo para homens e mulheres defensores 
dos Direitos Humanos, particularmente para 
aqueles que promovem os direitos relacionados ao 
meio ambiente, terra e território. Em Honduras 
não é garantido o respeito pelos princípios 
democráticos, liberdades fundamentais e os 
direitos humanos estabelecidos na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 
José), os Pactos Internacionais e outros conjuntos 
de regras e doutrinas também incorporados no 
direito interno de Honduras.

2. É comum que juízes sofram atos de intimidação 
e interferência política. Há uma clara evidência 
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da ausência de independência do Poder Judicial 
e uma debilidade manifesta do Estado de direito, 
agravada após o golpe de 2009.

3. Detectamos uma desconfiança geral da sociedade 
para com as instituições responsáveis pela 
administração da justiça e dos órgãos de segurança 
do Estado.

4. A Missão observou violações sistemáticas e 
flagrantes à Lei dos Direitos Humanos regionais 
e internacionais, incluindo os direitos dos povos 
indígenas no desenvolvimento de projetos 
hidrelétricos, mineiros, florestais e agroindustrial 
em territórios indígenas e garífunas, e em 
particular no projeto hidroelétrico Água Zarca, 
pelas ações e omissões da empresa DESA, do 
Estado de Honduras e do governo de Juan 
Orlando Hernández.

5. Nesse mesmo sentido, de parte dos bancos e 
instituições financeiras que apoiam estes projetos, 
sejam nacionais, estrangeiras ou multilaterais, 
públicos ou privados, não foi possível observar 
a devida transparência para assegurar que 
os projetos que financiam, incluindo em 
particular, a hidrelétrica Água Zarca não levem 
ao descumprimento das obrigações sociais, 
ambientais e de direitos humanos tanto em nível 
nacionais e internacionais.

6. Há evidências fortes sobre a ligação e subordinação 
do Governo com os poderes econômicos 
representados por grandes empresas e instituições 
financeiras, tanto nacionais como transnacionais, 
que promovem projetos hidrelétricos, de 
mineração, silvicultura ou agroindustriais em 
contradição com os modos de vida e os interesses 
das comunidades nos territórios afetados, 
colocando em risco ou violando os direitos 
humanos dessas comunidades, uma situação 
agravada após o golpe em 2009.

7. Não se detecta a vontade política necessária do 
Governo de Honduras para acabar com a impunidade 
prevalecente em relação a atos de violência e violações 
dos direitos humanos no país, particularmente contra 
os povos indígenas, ambientalistas e defensores dos 
direitos humanos agressivo pela forte desconfiança 
nas instituições estatais.

8. O sistema de proteção dos direitos humanos do 
Estado de Honduras não funciona. Como em 
muitos outros crimes anteriores, o Estado de 
Honduras, falhou em proteger Berta Cáceres 
Flores por não cumprir as medidas cautelares 
emitidas pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos.

9. O assassinato de Berta Cáceres colocou em 
evidencia a desconfiança nacional e internacional 
em relação à capacidade efetiva do Estado de 
Honduras para acabar com estes tipos de crimes 
e com a violação dos direitos humanos e ao 
mesmo tempo acabar com a impunidade dos 
autores e responsáveis. 10. Não há razões legais 
que justifiquem a restrição de liberdade para 
Gustavo Castro Soto, proibindo o seu retorno ao 
México. Como testemunha direta do assassinato 
de Berta Cáceres Flores, a sua vida está em perigo 
se permanecer em Honduras.

10. O agravamento do processo de criminalização do 
COPINH, em consequência do assassinato de Berta 
Cáceres, confirma a suposta existência de ligações 
da companhia DESA e dos interesses financeiros 
por trás do projeto de Água Zarca com o Estado, 
incluindo o setor de inteligência e segurança.

11. Nota-se uma prática institucional que ignora 
os direitos das vítimas de violações dos direitos 
humanos, como portadores de direito.

12.  No que se refere aos elevados subsídios concedidos 
ao governo de Honduras, incluindo, EUA, UE 
e seus membros, as instituições financeiras 
multilaterais como o Banco Mundial, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, o Banco 
Centro-Americano de Integração Econômica, 
para programas de justiça e de segurança 
principalmente, não há nenhuma evidência da sua 
eficácia, nem dos esforços necessários por parte 
daqueles que os concedem para determinar a 
pertinência para a sua continuidade.14. Constata-
se um processo de crescente militarização no 
país, em particular nos territórios os quais 
surgem conflitos sociais e ambientais, como 
em Rio Blanco, onde se observa uma crescente 
insegurança nas comunidades frente ao crime 
organizado e o aumento da presença militar.

6. Recomendações
6.1 Recomendações ao Estado de 
Honduras em caráter geral

1. Eliminar a impunidade, os privilégios, favores, 
opacidade e restrições democráticas, favorecidos 
pelo Golpe de Estado em 2009, a fim de 
conseguir uma prevenção efetiva, investigação, 
processamento e sanção dos responsáveis por 
violações de direitos humanos, atendendo as 
recomendações da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, em seu informe de 201512, e 
assumindo as recomendações do Relator Especial 
das Nações Unidas, Michel Forst13, para evitar que 

12 OEA/CIDH, Op. Cit.
13 “Devemos agir agora para que Honduras não se converta 
uma zona de impunidade para os assassinos de defensores dos 
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o país se converta em uma zona de impunidade 
diante de crimes como o de Berta Cáceres.

2. Dotar de meios econômicos suficientes ao 
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos, Jornalistas, Comunicadores Sociais e 
Autoridades da Justiça, aprovada por unanimidade 
pelo Congresso Nacional no dia 15 de abril de 2015, 
para sua implementação correta e cumprimento.

3. Acabar com os processos de criminalização das 
organizações de sociedade civil e assumir um novo 
enfoque de tratamento e resolução não violenta e 
democrática dos conflitos socioambientais abertos 
ou futuros.

4. Implementar medidas eficazes para acabar com 
as ameaças e atos de intimidação revisando e 
implementando urgentemente e com caráter 
obrigatório as medidas cautelares ditadas pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
bem como adotar investigações diligentes, 
imparciais e efetivas sobre os assassinatos e 
agressões cometidos contra Defensores de Direitos 
Humanos, Jornalistas, Comunicadores Sociais e 
Autoridades da Justiça. Isto supõe a existência de 
unidades e protocolos de investigações especiais, 
assim como a identificação e o esgotamento de 
todas as hipóteses criminais possíveis que vinculem 
a agressão com o pensamento, a luta social, a 
representação política ou o exercício profissional 
da vítima.

5. Suspender a onda de concessões relacionadas 
com as hidrelétricas, explorações mineiras, 
agroindustriais e florestais, revisando-as de forma 
que se garanta o princípio de sustentabilidade 
ambiental e de aceitação social, especialmente 
quando os empreendimentos se situam em 
territórios indígenas.

6.2 Recomendações no caso 
de Berta Cáceres

6. O governo deveria assumir os erros e deficiências 
que conduziram ao assassinato de Berta Cáceres 
Flores e Nelson García, sancionando aos 
responsáveis materiais e intelectuais, oferecendo 
as correspondentes medidas de reparação a sua 
família e ao COPINH; ao mesmo tempo em que 
deveria considerar a família de Berta Cáceres e a 
testemunha do assassinato, Gustavo Castro Soto, 
como vítimas, permitindo sua participação e 
colaboração na investigação como testemunhas 
de acusação.

direitos humanos”, Genebra, OHCHR, 18 de março, 2016, 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=18481&LangID=S

7. Recorrendo a petição da família de Berta Cáceres e 
do COPINH, e respondendo à ampla desconfiança 
social hondurenha e internacional que gera a 
impunidade dos múltiplos assassinatos ocorridos 
até a data, a Missão respalda a realização de uma 
investigação independente, com a participação de 
pessoas especialistas e organismos internacionais 
de direitos humanos, como a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, para que 
contribua de forma ativa para o esclarecimento dos 
crimes contra Berta, Gustavo e Nelson. Há vários 
antecedentes, incluindo o convênio firmado entre 
a CIDH e o governo do México para contribuir 
na investigação do desaparecimento dos 43 
estudantes em Ayotzinapa, e esta possibilidade já 
conta com amplo respaldo em nível internacional. 
De fato, em níveis oficiais, a proposta conta com 
o aval da CIDH e teve apoio nos EUA por mais 
de 60 deputados e senadores, e na Europa pelo 
governo sueco.

8. A Missão ressalta, ainda, a necessidade de uma 
investigação que permita identificar os autores 
materiais e intelectuais, incluindo possíveis 
responsabilidades por parte da companhia DESA, 
de funcionários governamentais, deputados e 
prefeitos, assim como promotores de campanhas 
de intimidação e ameaças, as quais Berta Cáceres 
denunciou como responsáveis de, pelo menos, 
cinco crimes anteriores ao seu, além das ameaças 
de morte contra ela mesma e outros líderes do 
COPINH.

6.3 Recomendações no caso 
Gustavo Castro

9. Solicitamos aos governos do México e Honduras 
a empreender um diálogo ao mais alto nível para 
garantir a pronta e segura saída de Gustavo do 
país e seu retorno com sua família.

10. Pedimos a imediata aplicação do Tratado de 
Assistência Jurídica no que se refere a Direito 
Penal entre México e Honduras que permita ao 
Sr. Gustavo Castro contribuir com as diligências 
investigativas e judiciais desde seu país de origem.

11. Recomendamos a pronta resolução dos recursos 
jurídicos de amparo e de habeas corpus e outras 
solicitações interpostas em representação do Sr. 
Gustavo Castro perante o Poder Judiciário e ao 
Ministério Público.

12. Pedimos, além disso, a integridade física e 
psicológica, e que o respeito por sua vida e seus 
direitos humanos sejam o centro de todas as ações 
na qual Gustavo Castro tenha que participar.

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18481&LangID=S
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18481&LangID=S
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13. Solicitamos que se garanta em todo momento o 
respeito à assistência legal que corresponda ao Sr. 
Gustavo Castro, através de seus representantes. 

6.4 Recomendações quanto a 
União Europeia, os Estados 
Unidos e outros países

14. Em virtude dos artigos 1, 2, 12, 24, 29 45 e 355 do 
ACORDO pelo qual se estabelece uma Associação 
entre a União Europeia e seus Estados Membros, por 
um lado, e América Central, por outro, o Conselho 
Europeu deveria suspender o Acordo de Associação 
com Honduras enquanto não se cumpra a obrigação 
de “alcançar o pleno cumprimento de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais...”, 
entre outros artigos.

15. Solicitamos ao governo dos EUA, por um lado, 
diante das denúncias existentes, que esclareça a 
relação entre seus programas de ajuda, em Honduras, 
à companhia DESA, ao projeto Água Zarca e outros 
similares e o assédio e assassinato de pessoas como 
Berta comprometidas na defesa de seus territórios. 
Da mesma forma, que esclareça as condições e 
termos de sua participação na investigação do 
assassinato de Berta Cáceres Flores; e por outro 
lado, que suspenda as atribuições previstas no Plano 
da Aliança para a Prosperidade no Triângulo Norte 
da América Central, e outros programas similares, 
enquanto os direitos humanos não sejam garantidos 
em Honduras.

16. Diante das irregularidades surgidas na investigação 
do assassinato de Berta Cáceres e de outros membros 
do COPINH se deveria avaliar o financiamento da 
Espanha e da União Europeia ao Programa Euro 
Justiça, que alcança 30 milhões de euros e que tem 
como principais beneficiários o Ministério Público, 
a Secretaria de Segurança e Poder Judiciário, 
suspendendo temporariamente até que se esclareçam 
as responsabilidades sobre o assassinato de Berta 
Cáceres.

6.5 Recomendações quanto ao 
Projeto hidrelétrico Água 
Zarca e outros similares

17. Cancelar de maneira imediata o projeto hidrelétrico 
Água Zarca e todas as concessões que foram dadas 
em território do povo Lenca, sem consulta prévia, 
livre e informada das comunidades afetadas.

18. Desmilitarizar os territórios do povo Lenca e 
respeitar a autonomia territorial e o autogoverno 
de suas comunidades, reconhecendo o 
COPINH como organização responsável de sua 
autonomia comunitária.

19. Cumprir efetivamente a Convenção 169 da 
OIT mediante um Convênio que reconheça às 
Comunidades Lencas e a todos os povos indígenas 
hondurenhos, o pleno direito a serem salvaguardas, 
protetores e gestores de seus territórios e bens 
comuns, da natureza e de sua cultura.

20. Solicitar apoio ao Fórum Permanente para 
as Questões Indígenas, órgão subsidiário do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, 
a fim de contribuir para o cumprimento das 
recomendações formuladas.

6.6 Recomendações relativas 
ao financiamento de Água Zarca 
e projetos similares

21. Exortamos ao Banco Centro-americano de 
Integração Econômica, envolvido no financiamento 
do projeto Água Zarca a cancelar sua participação; 
Ao mesmo tempo, pedimos à Companhia 
Financeira Holandesa para o Desenvolvimento 
(FMO) e Finnfund para transformar a suspensão 
temporária de seus investimentos em definitiva.

22. Solicitamos aos Estados e instituições financeiras 
multilaterais, desde onde chega o financiamento 
direto ou indireto para projetos conflitivos, como 
Água Zarca, que cumpram com suas obrigações 
extraterritoriais e de diligência devida, como 
consequência de seus atos ou omissões, na medida 
em que impactam sobre os direitos humanos nos 
territórios afetados por seus investimentos. Cada 
instituição financeira tem obrigação de verificar se 
os impactos sociais e ambientais de suas operações 
não são prejudiciais ou violadores dos direitos das 
pessoas, povos e natureza.

23. Que se investigue a relação da Companhia 
Financeira Holandesa para o Desenvolvimento 
(FMO) com o Grupo Financeiro FICOHSA e sua 
participação no Projeto Água Zarca, bem como a 
participação do Grupo Atala, de conhecido vínculo 
com o Golpe de Estado de 2009.

6.7 Recomendações relativas ao 
Escritório do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos

24. Que se explique urgentemente diante da opinião 
pública a utilização do nome do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos pelo 
governo hondurenho em relação à investigação do 
Ministério Fiscal do assassinato de Berta Cáceres. 
E que se esclareça se o escritório hondurenho do 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos tem um mandato para certificar 
a investigação do Ministério Fiscal no caso da 
dirigente indígena, e se tem capacidades técnicas e 
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operativas para poder acompanhar as indagações 
do Ministério Público.

25. Que se ativem tanto o Relator Especial sobre 
Execuções sumárias como a Relatoria Especial 
da Mulher, a Relatora Especial sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas, o Relator Especial sobre 
a situação de defensores de direitos humanos, o 
Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e 
Empresas Transnacionais e outras empresas, o 
Relator Especial sobre direitos humanos e meio 
ambiente, entre outros, a fim de realizar um exame 
conjunto da situação atual em Honduras, sobretudo 
em relação à continuidade dos numerosos projetos 
de ordem extrativista como é o caso de Água 
Zarca, produtos de concessões feitas após o Golpe 
de Estado, com o objetivo de coadjuvar através 
de suas recomendações ao cumprimento das 
obrigações tanto do Estado hondurenho, como das 
empresas, financiadoras e outros componentes da 
comunidade internacional, em matéria de direitos 
humanos, dos povos indígenas e ambientais.

7. Considerações finais

Insistimos na urgente necessidade de que Gustavo 
Castro possa regressar livremente para o México em 
condições de segurança, e que se abra, sem demora, 
uma investigação independente internacional, como 
a que poderia oferecer a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos. Além disso, na medida em 
que acreditamos ser necessário um compromisso 
sistemático de apoio internacional ao povo hondurenho, 
a Missão se compromete à continuidade do trabalho 
que começamos a raiz do assassinato de Berta Cáceres.

Nesse espírito fazemos um chamado aos povos, 
movimentos sociais e organizações populares do mundo 
inteiro, a redobrar suas ações de solidariedade com a 
família de Berta, com Gustavo, com a luta do COPINH 
e de todas as organizações e 
pessoas hondurenhas defensoras 
dos direitos humanos e ambientais, 
em sua luta contra a violência e a 
desapropriação aos quais estão 
sendo submetidas.

Igualmente, fazemos a nossa 
reivindicação da família de Berta, 
das companheiras e companheiros 
do COPINH, para que possam 
receber um maior acompanhamento 
presencial nestas próximas semanas 
e meses. Encomendamos, em 
particular, a maior participação 
possível no Encontro Internacional 
de Solidariedade, que será realizado 
entre Tegucigalpa e La Esperanza, 
de 13 a 15 de abril, e a articulação 

de todos nas estratégias de acompanhamento 
e apoio que forem acordados no encontro. 

Relatório finalizado em 30 de março de 2016 
misioninternacionaljbc@gmail.com

ANEXO 1
ATUAÇÕES DO ESTADO DE HONDURAS 
NO AMBITO DAS MEDIDAS CAUTELARES 
CONCEDIDAS A BERTA CÁCERES FLORES 
Como consequência do Golpe de Estado ocorrido no 
dia 28 de junho de 2009, a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH) concedeu várias 
medidas cautelares a pessoas em risco e as denominou 
MC 196-091. Posteriormente, em 31 de julho de 2013 
a CIDH separou as diversas medidas e em relação a 
Berta Cáceres se continuou o segmento sob o número 
MC 405-09114. 

Em 9 de agosto de 2013 recebeu acompanhamento policial 
quando requeria ir das instalações da jurisprudência de 
Santa Bárbara a sua residência em La Esperança.

O Estado apresentou seu primeiro relatório sobre este 
caso nos meses de setembro e outubro de 2013. Esta 
informação foi notificada à representação de Berta em 
novembro de 2013.

Em novembro de 2013, a Comissão foi informada, além 
de vários atos de ameaças, que o Estado de Honduras não 
tinha convocado uma reunião para chegar a um consenso 
sobre as medidas destinadas de proteção à beneficiária.

14 Como representantes de Berta perante a Comissão, interviram 
o Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH) e o Centro para Lei de Justiça e 
Internacional (CEJIL). O Comitê de Familiares de Detidos e 
Desaparecidos de Honduras (COFADEH) foi copeticionário até 
2015.
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É no dia 9 de março de 2015 que se realizou uma reunião 
forma de monitoramento para acordar as medidas de 
proteção. Nesta reunião foi acordado o seguinte: 

• Solicitar ao Ministério Público o avanço das 
investigações no caso

• Realizar rondas policiais em domicílio da 
beneficiária, três dias por semana em horários   
determinados. Além disso, foi acordado enviar um 
relatório das rondas por parte do Departamento 
de Chefatura No 10 ao Departamento de Direitos 
Humanos. 

• Dar acompanhamento pontual em atividades da 
defensora Berta Cáceres nas que que    poderia 
surgir um alto nível de conflito social.

• Estabelecimento de uma ligação direta para se 
comunicar em caso de emergência.

• Instalação de câmaras nos escritórios do 
COPINH.

• Realizar reuniões de monitoramento a cada três 
meses. 

Na sequência, faremos um relato de cada medida 
acordada entre o Estado e a beneficiária, e seu estado 
de implementação até o momento de sua morte: 
1. Sobre as rondas policiais: 

• Em 1 de setembro de 2015 foi a primeira vez que 
uma patrulha policial se apresentou no domicílio 
de Berta indicando que desde esse momento esta 
medida estaria sendo implementada.

• Num primeiro momento foram realizadas por 
polícias civil e militar. Não obstante, se questionou 
que não correspondia aos militares oferecer 
proteção civil e, por outra parte, os agentes que 
foram designados não tinham conhecimento 
sobre o que significavam as medidas cautelares, 
nem tinham formação em direitos humanos.

• A princípios de 2016, Berta manifestou que esta 
medida se cumpria de forma parcial, pois as 
rondas eram feitas dois dias na semana ao invés 
de três, conforme o acordado. 

2. Sobre o acompanhamento a Berta em 
algumas de suas visitas a comunidades 

Ainda que realizados alguns acompanhamentos à 
beneficiária durante os anos de 2013 a 2015, as condições 
em que estes eram feitos não eram adequados e existiam 
várias irregularidades no serviço: 

• Não se designavam agentes capacitados em 
direitos humanos e não eram colocados veículos 
próprios para o recorrido. Tampouco lhes cobriam 
os gastos de alimentação aos policiais destacados 
para a ação.

• Em uma ocasião, no mês de setembro, quando 
se dirigiam ao staff da empresa DESA, para 
observar o estado das obras, os agentes que a 
acompanhavam se negaram a cruzar com ela o rio 
até o lugar porque “não se aqueciam”, ou seja: não 
queriam se meter em problemas.

• No dia 6 de janeiro, quando estava sendo 
acompanhada por uma dupla de agentes até a 
comunidade de La Tejera, os agentes se queixavam 
que lhes “discriminavam” e lhes tratavam “como 
cachorros” porque lhes foi solicitado, por motivos 
confidenciais, que ficassem a uma distância de 
50 metros enquanto aconteciam as reuniões 
entre os integrantes do COPINH e membros 
da comunidade. Nesta mesma ocasião, um 
dos policiais que acompanhava a Sra. Cáceres 
expressou ao Sr. Sotero Chavarría, integrante 
da Coordenação do COPINH, que viajava com 
a beneficiária, “foda-se os direitos humanos” e 
“aqui, se a gente dá a mão, já querem o braço”. 
Mais tarde, este mesmo agente disse diretamente 
à beneficiária “aqui quem tem problema é você”.

3. Sobre os vínculos policiais 

Em termos gerais, Berta estava satisfeita com o serviço 
concedido pelos agentes de nomes Juárez e Flores. 

4. Sobre as câmeras de segurança 

O equipamento foi entregue no dia 7 de setembro 
de 2015 para ser instalado nos escritórios do 
COPINH. Contudo, as duas câmeras e um monitor 
não continham cabos necessários para instalação e as 
autoridades comunicaram a Berta que ela devia arcar 
com os custos da instalação e manutenção. Por fim, o 
COPINH assumiu os gastos. 

Na reunião de trabalho que aconteceu no dia 21 
de outubro de 2015, o Estado se comprometeu a 
administrar a instalação de câmeras de vigilância no 
Centro de Capacitação Utopia, situado no povoado 
de Santa Catalina. Contudo, posteriormente a 
senhora Sagrario Prudott respondeu que “não era 
razoável” proporcionar tal medida e, portanto, não se 
implementou. 

5. Sobre a investigação 

Na reunião de monitoramento com data de 31 de agosto 
de 2015, foi requisitada à presença da Fiscal dos Direitos 
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Humanos, Soraya Morales, para que desse um relatório 
sobre as investigações dos diversos fatos de ameaças. 
Contudo, ela nunca participou nas reuniões seguintes.

Apesar de o Estado ter conhecimento dos fatos 
de ameaças e atos de intimidação, dos quais Berta 
Cáceres era vítima e que foram as razões pelas quais 
a CIDH concedeu medidas de proteção, não forneceu 
informação sobre as investigações que teria realizado 
para esclarecer quem foram as pessoas responsáveis 
pelas mesmas. Só até o dia 23 de outubro de 2015 é 
que o Estado fornece informação breve e incompleta 
sobre alguns dos fatos.  

6. Outras medidas: 

Em 9 de março de 2015 e devido às preocupações por 
algumas deficiências na implementação das medidas, 
bem como pelo aumento de ameaças, Berta Cáceres 
solicitou o pagamento de escoltas particulares de sua 
confiança. Esta solicitação não foi aceita. 

Reflexões sobre a implementação das medidas

Em geral, se observa que ainda que muito tardiamente 
se realizaram algumas ações para implementar medidas 
de proteção em favor da defensora Cáceres. Contudo, 
as mesmas não foram suficientes para evitar sua 
morte. Além disso, por não terem sido investigados os 
fatos que geraram a concessão das medidas, as ações 
adotadas pelo Estado não conseguiram eliminar o 
risco que ela corria por suas atividades de defesa dos 
direitos humanos.

Pelo acima exposto, no último escrito, enviado à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 12 
de setembro de 2015, se solicitou renegociar as medidas 
de proteção acordadas até então para proteger Berta. 

Centro pela Justiça e Direito Internacional – CEJIL, 
Honduras, março 2016
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ANEXO 2
Ameaças, agressões e atos de intimidação contra Berta Cáceres Flores 
Em seguida, realizamos uma breve sistematização dos diversos atos de intimidação sofridos por Berta Cáceres 
Flores (adiante como “Berta” o “a beneficiária”) entre julho de 2013 e março de 2016. A maioria destes fatos foi 
denunciado às autoridades nacionais e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no âmbito das 
medidas cautelares concedidas em 29 de junho de 200915. 

15 de julho de 2013 Assassinam a Tomás García Domínguez (membro do Copinh) e ferem seu filho, Allan García1. 

30 de outubro de 
2013 

A beneficiária recebeu uma mensagem em seu celular com a seguinte texto: “Que bom, se vê 
dirigindo lá por Siga a vi”. Sobre isso, vale ressaltar que esse dia a beneficiária observou que 
um automóvel de propriedade da empresa SINOHYDRO a seguia.

6 de outubro de 
2014

Quando a beneficiária voltava de uma das jornadas em defesa do Rio San Juan, em companhia 
de Tomás Gomez Membreño, Aureliano Molina Villanueva e Jerónimo Guevara2, uma moto 
tipo Moto Cross e sem placa, começou a dar voltas ao redor do veículo em que viajavam durante 
alguns minutos. Pouco depois, o tronco de uma árvore caiu desde o alto com a intenção de forçar 
o grupo a sair da rodovia. Uma vez que conseguiram se esquivar, observaram que a mesma pessoa 
que, minutos antes lhes havia rodeado com sua moto, estava olhando o que tinha acontecido.

30 de dezembro de 
2014

Aproximadamente às 14h, vários integrantes da comunidade Lenca de Río Blanco, junto com 
Berta Cáceres, se encontravam reivindicando a propriedade das terras ancestrais da zona do Río 
Cangel em frente ao canteiro de obras da empresa Blue Energy, quando saíram a seu encontro 
vários guardas armados. Um deles apontou com sua escopeta diretamente para a beneficiária, 
a qual conseguiu dissuadi-lo ao pegar o telefone e manifestar a intenção de filmá-lo.

19 de janeiro de 
2015

A beneficiária recebeu uma chamada de uma pessoa anônima que lhe advertiu do risco em que 
encontrava e lhe aconselhou ter cuidado ao transitar pelo corredor de Água Caliente , quando 
fosse para as comunidades afetadas.

21 de janeiro de 
2015

A beneficiária se encontrava em Tegucigalpa no interior de um veículo do COPINH, 
acompanhada de uma integrante da Rede Nacional de Defensoras de Honduras e de sua filha 
– que estava no assento de passageiro – quando um desconhecido desceu de um veículo tipo 
“táxi”, cor branco portando uma maleta azul, e se aproximou do auto da beneficiária, querendo 
abrir a porta do copiloto. A beneficiária imediatamente reagiu pedindo a sua filha que fechasse 
a porta. Depois disso, o desconhecido abandonou o local. 

22 de janeiro de 
2015

A senhora Berta Cáceres recebeu uma mensagem de texto na qual era advertida sobre o risco 
de ser capturada por gente próxima aos projetos hidrelétricos e era orientada a ligar para um 
número desconhecido para obter mais informação. Assim, ao fazer a chamada à beneficiária 
contestou a mesma pessoa com falou no dia 19 de janeiro – quem novamente negou se identificar 
– e lhe indicou que a empresa que desenvolve projetos no Río Canje, havia contratado uma 
pessoa relacionada com as forças policiais, para vigiá-la e, eventualmente, sequestrá-la.

24 de janeiro de 
2015

A beneficiária recebeu de novo uma mensagem de texto na qual era aconselhada a ter cuidado 
em seu caminho por Agua Caliente.

26 de janeiro de 
2015

A senhora Berta Cáceres ligou novamente para o número desconhecido que tinha recebido 
para ter mais informações. O informante falou que em seu caminho para Agua Caliente devia 
transitar com seu veículo sem parar, pois havia gente da empresa Blue Energy para impedir seu 
trajeto e dos demais membros do COPINH.

27 de janeiro de 
2015 

A senhora Cáceres voltava de Río Blanco com uma delegação de jornalistas norte-americanos 
em três veículos, um deles de uso habitual do COPINH. A beneficiária se encontrava em 
um dos primeiros quando, em seu caminho por Agua Caliente, foram detidos durante pelo 
menos quarenta minutos por um grupo de pessoas supostamente da empresa Blue Energy. 
Estas pessoas se encontravam acompanhadas pelo presidente do Patronato de Agua Caliente; 
Enquanto isto acontecia, a beneficiária escutou que estes indivíduos perguntavam por ela, 
manifestavam a intenção de matá-la e de queimar o terceiro veículo, propriedade do COPINH. 
Afortunadamente, a senhora Cáceres não foi reconhecida por estas pessoas. Por outra parte, o 
condutor do terceiro veículo foi ameaçado por transportar os membros do COPINH. 

15 Como consequência do Golpe de Estado ocorrido no dia 28 de junho de 2009, a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) concedeu várias medidas cautelares a pessoas em risco e as denominou MC 196-091. Posteriormente, 
em 31 de julho de 2013 a CIDH separou as diversas medidas e em relação a Berta Cáceres se continuou o segmento sob 
o número MC 405-091.
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3 de fevereiro de 
2015

Nesse mesmo dia, a beneficiária recebeu uma chamada do informante mencionado antes, que 
advertiu que a companhia Blue Energy havia realizado um desembolso de 30.000 lempiras 
com o objetivo de contratar várias pessoas que a seguiam e lhe advertiu, de novo, sobre o risco 
de ser vítima de um eventual sequestro. 

6 de fevereiro de 
2015

A senhora Berta Cáceres foi informada de que no mês de janeiro várias pessoas que se 
identificaram como agentes da Direção Nacional de Investigação Criminal haviam obtido as 
datas de nascimento da beneficiária e de uma de suas filhas no Registro Nacional das Pessoas 
de La Esperanza.

7 de fevereiro de 
2015

A beneficiária recebeu nova chamada telefônica do informante, que avisou sobre a possibilidade 
de ser vítima de um desaparecimento.

28 de março de 2015 

Enquanto a defensora se dirigia à comunidade de Agua Caliente, recebeu uma chamada de 
um dos advogados colaboradores do COPINH, quem informou que ele havia recebido uma 
chamada de uma pessoa desconhecida perguntando se tinha contato ou conhecia a beneficiária.
Neste mesmo dia, Berta recebeu uma chamada de um integrante do Conselho Indígena de 
Río Blanco, lhe informando da existência de um suposto plano para matá-la. O plano estaria 
idealizado por três pessoas, duas delas de sobrenome Madriz. Também foi dito a Berta que isto 
estava relacionado com o processo de recuperação das terras ocupadas pela companhia DESA.

20 de maio de 2015 Foi assassinado Moisés Durán, quem havia assumido um papel ativo no COPINH no âmbito 
do processo de recuperação de terras na zona de Somolagua, Santa Bárbara.

4 de novembro de 
2015 

Aconteceu o roubo do computador de propriedade do COPINH, no domicílio da mãe de 
Berta, local em que havia deixado enquanto se encontrava de viagem em Tegucigalpa. Segundo 
nos informou Berta, o computador continha grande quantidade de informação das atividades 
de defesa dos direitos humanos exercidas pelo COPINH e seus membros de forma histórica.

6 de novembro de 
2015

Quando Berta se encontrava dirigindo o veículo do COPINH até a comunidade La Tejera, à 
altura do desvio até El Roble, lhe dispararam três vezes. A senhora Cáceres não pôde identificar 
a procedência dos disparos, mas para se proteger continuou dirigindo e distanciou do lugar sem 
que nenhuma das balas atingisse o carro. 

24 de novembro de 
2015 

O senhor Tomás Gómez recebeu uma chamada de uma pessoa que se identificou como Juan 
Bautista Madrid. Na chamada, se expressou, entre outras coisas, que a senhora Cáceres (e ele, 
membros do COPINH) eram os responsáveis por agitar o povo das comunidades e por isso 
seriam responsáveis por “qualquer coisa que lhes acontecesse”. E que pretendiam ajeitar as 
coisas “por bem ou por mal” com Berta Cáceres e que deviam se ater às consequências.

30 de novembro de 
2015 

Integrantes do COPINH – incluindo sua liderança, Berta Cáceres – estavam em dois ônibus 
indo para o município de San Francisco de Ojuera, no departamento de Santa Bárbara, para 
se manifestarem pacificamente e solicitar uma reunião com o Prefeito Raúl Pineda, quando 
as forças policiais hondurenhas detiveram seus veículos, lhes foram notificados e impedidos 
temporariamente de continuar seu trajeto até o município .
Quando chegaram a seu destino, vários trabalhadores municipais lhes esperavam com facão e 
armas curtas, e começaram a atirar pedras. O fato foi seguido de ameaças como “esta é a puta 
velha que precisa ser morta” - em clara referência a Berta Cáceres, confiscando os cartazes que 
portavam. Tudo isto, assistido por agentes policiais e militares que se encontravam no lugar. 
Segundo relato de uma das integrantes do COPINH, um dos homens armado esteve próximo 
de apunhalar a senhora Cáceres no tórax. 

28 de dezembro de 
2015

Uma pessoa identificada como Olvin Gustavo Mejía foi detido pela Polícia Nacional Civil. Ele 
portava ilegalmente armas de calibre maior quando transitava em um lugar conhecido como La 
Hamaca, sobre o Río Gualcarque, onde a companhia DESA realiza trabalhos de construção. 
Esta pessoa havia estado supostamente envolvida no assassinato de um simpatizante do 
COPINH de nome Bernardo Pérez. 
Segundo se sabe, esta pessoa está atualmente em liberdade e havia sido vista, no final do mês 
de janeiro de 2016, trabalhando como parte da equipe de segurança da companhia DESA.
Um informante, cuja identidade por motivos de segurança foi mantida no anonimato, disse à 
beneficiária que durante sua detenção, outra pessoa que estava detida falou que encontrava no 
lugar como parte de um plano existente para matar vários integrantes do COPINH, entre eles, 
a senhora Berta Cáceres.
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26 de janeiro de 
2016 

A companhia DESA enviou para várias organizações de defesa dos direitos humanos 
hondurenhas , uma “nota informativa”, na qual indicava o COPINH como uma organização 
que tentava “manipular a percepção pública” e indicava diretamente como responsável a “um 
ativista de origem espanhola pertencente a uma ONG que acompanha em suas reivindicações o 
COPINH”. Isto em referência a Luís Díaz Terán, que havia sofrido ameaças por sua colaboração 
com o COPINH.

10 de fevereiro de 
2016

Tomas Gómez do COPINH recebeu mensagens do ex-chefe de segurança da companhia DESA, 
Douglas Bustillo, dizendo-lhe que já não podem com a DESA e que os teriam sob controle.

16 de fevereiro de 
2016 

Berta e outros integrantes do COPINH foram perseguidos por homens armados enquanto 
estavam de saída de Río Blanco depois de uma visita ao povo Lenca em resistência à barragem. Os 
homens armados perseguiram o veículo de Berta, que conseguiu fugir até chegar a um povoado.

20 de fevereiro de 
2016

Em uma marcha pacífica até o staff da companhia DESA que reuniu cerca de 250 pessoas em 
vários ônibus – entre integrantes do COPINH e simpatizantes da organização – várias pessoas 
simpatizantes ao projeto Agua Zarca detiveram o caminho. Obrigaram as pessoas a descer dos 
ônibus. Somente antes das 21h que, com mediação das autoridades policiais, os ônibus foram 
devolvidos e os manifestantes puderam voltar a La Esperanza, Intibucá.

26 de fevereiro de 
2016 

Aproximadamente às 13h45, um veículo novo de cabine dupla com vidros polarizados transitou 
na rua onde se encontra o escritório do COPINH. Um homem alto, com cabelo muito curto, 
desceu do veículo enquanto outro homem ficou dentro com o carro ligado. O homem que 
desceu chegou próximo à oficina do COPINH e perguntou por Berta. Quando foi informado 
que ela não estava, perguntou onde estaria e pediu seu número de telefone. Quando o membro 
do COPINH lhe pediu para identificar-se, o homem se negou e foi embora.

2 de março de 2016

Na manhã do dia 2 de março, dia do assassinato de Berta Cáceres, testemunhos chegaram a 
Jorge Ávila, Chefe de Segurança da companhia DESA, junto com pessoas desconhecidas em 
um veículo escuro, sem placa, em Siguatepeque, à altura do desvio para La Esperanza. Os 
homens estavam falando mal de Berta, e o veículo seguiu em direção a La Esperanza.

2 de março de 2016  Berta Cáceres morre assassinada em sua casa.

Centro pela Justiça e Direito Internacional– CEJIL, Honduras, março de 2016

1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comunicado de imprensa. CIDH condena assassinato de líder indígena Lenca e 
ferimentos a uma criança em operação do Exército Honduras, 19 de julho de 2013. 
2 Todos integrantes do COPINH.
3 Município de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara. 
4 Correo del Orinoco. “Polícia Nacional de Honduras atacam marcha indígena de COPINH”. 30 de novembro de 2015. Disponível em: 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/policia-nacional-honduras-ataca-marcha-indigena- COPINH / (último acesso em 
04 de março de 2016). Veja também: COPINH: “Tentam impedir a mobilização de COPINH com atos desesperados”, 30 de novembro 
de 2015. Disponível em: http://copinh.org/article/copinhtratan-de-impedir-la-movilizacion-del-copinh / (último acesso em 04 de 
março de 2016). 
5 Entre elas, o Projeto Internacional de Acompanhamento em Honduras (PROAH) e a Corrente de Direitos de Honduras (CADEHO).
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ANEXO 3
Nota de prensa
Nota de imprensa

La Esperanza, 19 de março de 2016

Missão Internacional “Justiça para Berta 
Cáceres” expressa preocupação em 
relação ao Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos

A Missão Internacional “Justiça para Berta Cáceres” 
que mantém suas atividades estes dias em Honduras 
expressa sua preocupação pela incorreta utilização 
do nome do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos por parte do 
Governo Hondurenho em relação à investigação do 
Ministério Fiscal do assassinato de Berta Cáceres.

Há vários dias, o Fiscal Geral de Honduras, Óscar 
Fernando Chinchilla, anunciou que solicitou ao 
Escritório Hondurenho do Alto Comissário das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos que 
certifique a investigação do Ministério Fiscal no 
caso da dirigente indígena. Segundo a informação 
colhida pela Missão Internacional, o Escritório 
do Alto Comissariado não tem capacidades 
técnicas nem operativas para poder acompanhar 
as indagações do Ministério Público.

Por outro lado, o Alto Comissariado tampouco 
tem um mandato para certificar um processo de 
investigação da Procuradoria de um crime político 
com o que se cometeu contra a coordenadora do 
Conselho de Organizações Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH), Berta Cáceres. O que o 
Escritório do Alto Comissariado expressou é que se 
abre o escritório para acompanhar Honduras em temas 
de direitos humanos por conta de uma solicitação de 
2014. Contudo, nos meios de comunicação se afirma 
que as Nações Unidas estão verificando as atuações 
da Procuradoria nesta etapa de levantamento de 
provas e outras diligências da investigação fiscal.

A Missão tinha previsto se reunir com o Escritório 
do Alto Comissariado em Tegucigalpa no dia 18 
de março às 12h para se inteirar do caso Berta 
Cáceres e das afirmações do Governo hondurenho 
sobre o papel do Alto Comissário em relação ao 
dito caso. Lamentavelmente, a data foi cancelada 
20 minutos antes de chegar ao escritório por 
razões desconhecidas. A Missão Internacional 
tinha um interesse muito especial nessa reunião 
depois de haver estudado a importante análise 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
“Uma questão de respeito - evitar a cumplicidade 
em violações de direitos humanos em projetos de 
desenvolvimento”, emitido em 17 de março.

A Missão Internacional “Justiça para Berta 
Cáceres” ficará no país até o dia 21 de março, 
mantendo reuniões com diversas autoridades 
e organizações do movimento social.

A delegação está formada por:

Miguel Urbán Crespo - Europa, Eurodeputado 
por PODEMOS - Grupo de Esquerda Unitária 
Europeia, Esquerda Verde Nórdica GUE/NGL

Candelaria Ochoa - México, Doutora 
em Antropologia Social y Deputada 
do Congresso da União.

Nora Cortiñas - Argentina, Mãe 
Fundadora da Linha Plaza de Mayo

Pedro Arrojo - Espanha, Deputado por PODEMOS 
no Congresso dos Deputados de Espanha

Beverly Keene - Argentina, Coordenadora Diálogo 
2000-Jubileo Sur Argentina, membro da Campanha 
Global para desmantelar o poder das corporações 
transnacionais e pôr fim à impunidade.

Mirna Perla Jiménez - El Salvador, Ex-Magistrada 
Corte Suprema de Justiça de El Salvador

Brian Finnegan - Estados Unidos, AFL/CIO 
– CSA. Federação estadunidense do trabalho 
y congresso de organizações industriais

Zulma Larin - El Salvador, Coordenadora da Rede 
de Ambientalistas Comunitários y Coordenação 
da Aliança pela Governabilidade y a Justiça

Natalia Atz Sunuc - Guatemala, Amigos da Terra 
América Latina y o Caribe (ATALC), membro da 
Campanha Global para desmantelar o poder das 
corporações transnacionais e pôr fim à impunidade.

Everardo Piche - El Salvador, Coordenação 
da Rede de Ambientalistas Comunitários 
y de Jubileo Sur/Américas

Gustavo Lozano - México, Acadêmico e advogado 
da coalizão de movimentos sociais por água e 
por terra (MAPDER e REMA), em coordenação 
com o movimento da América Central. 

Tom Kucharz - Espanha, conselheiro político 
da delegação PODEMOS no Parlamento 
Europeu, membro da Campanha Global 
para desmantelar o poder das corporações 
transnacionais e pôr fim à impunidade.

José Olvera - México, UNT-CSA México, União 
Nacional dos Trabalhadores / Confederação 
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Sindical dos Trabalhadores das Américas.

Adolfo Taleno - Nicarágua, Coordenação 
Continental do grito dos Excluídos.

Bartolomé Chocoj Camey - Guatemala, 
Coordenação Continental do grito dos Excluídos.

Contate a Missão: 

misioninternacionaljbc@gmail.com

América Latina:

Em Honduras: + 50489748879

J. Elosegui (Radio Mundo Real / Amigos 
da Terra Internacional): + 598-98846967

A. Sandoval ( Jubileo Sur/Américas): + 50587136579

Europa:

Pof (Podemos): + 34-618 154 002

M. Vargas (Campanha Global para desmantelar 
o poder das corporações transnacionais e 
pôr fim à impunidade): + 34-662026497

À. Guillamón (Entrepueblos/
Entrepobles/Entrepobos/Herriarte):  + 
34-932683366 / + 34 - 691501789

ANEXO 4
Nota de Imprensa – Família de Berta 
Cáceres Flores e COPINH
Tegucigalpa, 1 de abril de 2016 - Ontem, o Ministério 
Público emitiu um comunicado* que atualiza o estado 
das investigações relacionadas com o assassinato de 
nossa mãe e companheira, Berta Cáceres Flores. Resulta-
nos indignar-se e nos faz sentir novamente vítimas de 
tomar conhecimento deste tipo de informação através 
da imprensa e não mediante um diálogo formal com as 
autoridades, como é nosso direito e o temos solicitado 
desde que ocorreu o assassinato.

No dia 29 de março passado, depois de um ato de 
protesto público em frente às instalações do Ministério 
Público em Tegucigalpa, fomos finalmente recebidos 
pelo Fiscal Geral, Oscar Fernando Chinchilla e parte 
de sua equipe.

Nessa reunião se colocou uma série de preocupações e 
perguntas em torno da forma de como se estão levando 
as investigações. Entre várias coisas, se questionou a 
falta de ações para determinar a responsabilidade dos 
funcionários públicos que supostamente tentaram 
manipular evidências, que formularam uma hipótese 
inicial não vinculada às principais ameaças que nossa 
mãe e companheira sofreu; se pediu esclarecimento 
sobre o envolvimento do FBI bem como os vínculos 
que existem entre pessoas próximas à empresa 
DESA e o pessoal do MP que lidera a estratégia de 
investigação. Além disso, se solicitou a permissão 
para que Gustavo Castro voltasse ao seu país e, 
por fim, se pediu conhecer as razões pelas quais se 
havia negado formalmente a possibilidade de que 
participemos desta etapa investigativa e tenhamos 
acesso à informação respectiva e o porquê de não 
se aceitar uma comissão de pessoas especialistas e 
independentes que ajudem nas investigações. Ver 
carta completa aqui: https://www.copinh.org/article/
carta-publica-tenemos-derecho-a-creer-que-ustedes-/

Nessa reunião, o Fiscal Geral assegurou que 
nos permitirá participar nas investigações e que 
responderia no dia seguinte (30 de março) por escrito 
as questões colocadas. Nesse mesmo ato, o Diretor 
de Fiscais, Arturo Duarte, manifestou que se retiraria 
do caso. Apesar do anterior, a resposta escrita não 
chegou até o dia de hoje e numa visita dos advogados 
da família e do COPINH ao Ministério Público em 
La Esperanza, Intibucá, as promotorias da zona 
novamente negaram o acesso à informação sobre as 
diligências investigativas. Também desconhecemos 
se a saída do senhor Duarte de fato aconteceu. O 
único ponto positivo derivado desta reunião é que foi 
autorizado finalmente a saída do país da testemunha 

* Ver Comunicado del 31 de marzo de 2016 del Ministerio 
Público del gobierno de Honduras, aquí: https://www.
mp.hn/index.php?opt ion=com_content&view=art ic le&
id=2157:2016-03-31-22-33-40&catid=1:latest-news

https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:2016-03-31-22-33-40&catid=1:latest-news
https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:2016-03-31-22-33-40&catid=1:latest-news
https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=2157:2016-03-31-22-33-40&catid=1:latest-news
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Gustavo Castro Soto. Vale destacar que as autoridades 
só reagiram graças à pressão da comunidade nacional 
e internacional e não por vontade própria.

Por tudo isso, reiteramos nossa desconfiança com as 
ações que o Ministério Público vem realizando:

• não nos foi esclarecida nenhuma das dúvidas que 
expressamos na reunião;

• não nos permitiu participar ativamente do 
processo;

• a escassa informação que recebemos é confusa e 
até contraditória. Por exemplo, continuamos sem 
entender qual o papel do FBI neste processo? Ou 
que tipo de apoio técnico o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Direitos Humanos vai 
oferecer?

Resulta do comunicado feito pelo Ministério Público 
que as diligências de investigação sobre a companhia 
DESA, principal fonte de ameaça para nossa mãe e 
companheira, não foram realizadas até o passado 
dia 13, ou seja, 11 dias depois dos fatos ocorridos. 
Isto significa que a ação do MP foi tardia e que dita 
empresa pode ter tido tempo suficiente para ocultar 
uma possível participação nos fatos.

Em conclusão, a informação que foi divulgada 
publicamente é insuficiente e não responde 
adequadamente a nossas preocupações. De fato, 
se manipula a opinião pública ao fazer crer que 
as investigações são feitas em colaboração com o 
COPINH. Ainda que se tenha dado informações para 
que se investigue, isto não significa que tenha escutado 
as demandas e denúncias que temos feito.

Temos direito a participar ativamente, temos direito a 
desconfiar de uma institucionalidade que não foi capaz 
de proteger a nossa mãe e companheira Berta e que em 
Honduras não garante justiça. Temos direito a duvidar 
de uma investigação que tenha sido manipulada desde 
o início.

Diante do que vem sendo mantido em segredo e da falta 
de transparência, a ausência de garantias institucionais, 
ante o desejo de nos deixar invisível e nos vitimizar, e 
se completando quase um mês desde o assassinato de 
nossa querida Bertita, dizemos BASTA DE JOGOS 
E DE PERVERSÃO. ESCUTEM NOSSAS VOZES, 
QUEREMOS UMA COMISSÃO INDEPENDENTE 
DE PESSOAS ESPECIALISTAS E ACESSO 
PLENO À INFORMAÇÃO. RETIFIQUEM SUAS 
ATUAÇÕES E CUMPRAM COM AS MEDIDAS 
CAUTELARES DITADAS PELA COMISSÃO 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.

Olivia, Bertha, Laura y Salvador, todos de sobrenome 
Zúñiga Cáceres

Conselho Cívico de Organizações Indígenas e 
Populares de Honduras (COPINH)

Com o acompanhamento e representação legal do 
Movimento Amplo pela Dignidade e Justiça (MADJ) e 
do Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL)


