Câmara dos Deputados
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

REQUERIMENTO Nº
, DE 2017
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer a realização de audiência
pública para debater as denúncias
apresentadas
ao
Tribunal
Penal
Internacional de violação dos direitos
humanos perpetrados pelo governo da
Venezuela.

Senhora Presidente,

Nos termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência a realização de Audiência Pública
para debater as denúncias apresentadas ao Tribunal Penal Internacional sobre
violação dos direitos humanos perpetrados pelo governo da Venezuela.

JUSTIFICATIVA
Conforme divulgado pela imprensa internacional, a advogada Tamara
Suju, diretora do Centro de Estudos e Análise para a América Latina (Instituto
Casla), uma das principais plataformas para o estudo da América Latina na
República Tcheca, apresentou perante o Tribunal Penal Internacional uma
denúncia sobre a prática sistemática de tortura cometida pelo governo da
Venezuela nos últimos 15 anos.
Neste mês de abril de 2017, durante encontro realizado na cidade de
Miami, nos Estados Unidos, que reuniu, dentre outros, representantes do
Instituto Interamericano para a Democracia – organização dedicada a promover
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e defender as liberdades democráticas e instituições da América Latina – a
senhora Tamara Suju apresentou dados que apontam para o cometimento de
cerca de 600 (seiscentos) casos de tortura perpetrados pelos governos de
Hugo Chávez e Nicolas Maduro.
Há evidências de que os sujeitos dessas práticas de tortura são, em sua
grande maioria, manifestantes, e o castigo imputado uma forma de punição
cautelar, em uma tentativa de intimidar a população e prevenir vozes opostas
ao governo, o que remete à nossa discussão sobre a crise política e tragédia
humanitária que transcorre na Venezuela.
Assim sendo, senhora Presidente, solicitamos a realização de
audiência pública com a presença da senhora Tamara Suju, para que
possamos nos colocar a par desses terríveis episódios de violação de direitos
humanos por parte do governo de um país vizinho, com o qual dividimos uma
ampla fronteira (2.199 km) e mantemos relações diplomáticas desde o século
19.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2017.

Deputado RUBENS BUENO
PPS/PR
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