
O País 
 
Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezue-
la, é um a república presidencialista, localizado na parte 
norte da América do Sul, constituída por uma parte conti-
nental e um grande número de pequenas ilhas no Mar do 
Caribe, cuja capital e maior aglomeração urbana é a cidade 
de Caracas. Sua língua oficial é o espanhol e sua religião 
predominante é o catolicismo romano. Seu IDH no ano de 
2014 foi de 0,762, ficando na 71ª posição do ranking global, 
e seu PIB no ano de 2015 foi de $491,5 bilhões , ficando no 
50º lugar do ranking global. Sua população de 2015 foi esti-
mada em 31,11 milhões habitantes. O país é amplamente 
conhecido por suas vastas reservas de petróleo, pela diver-
sidade ambiental do seu território e por seus diversos recur-
sos naturais. É um Estado-membro na ONU, na OMC e na 
OPEP.  

O CDH e o Estado 

A Constituição de 1999, feita por referendum nacional, pro-
metia assegurar uma maior extensão dos direitos humanos, 
já que aproximadamente 116 artigos que a compunham são 
voltados para direitos, obrigações e garantias fundamen-
tais, além de um capítulo inteiro sobre os direitos dos povos 
indígenas. No Entanto, desde então o que se tem visto é 
um retrocesso por parte do governo em proporcionar tais 
direitos. O país quase não teve sua posição renovada no 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas por vio-
lações graves dos direitos fundamentais, infringindo a liber-
dade de expressão, repreendendo de forma violenta pro-
testos, intimidando jornalistas, defensores dos direitos hu-
manos, críticos do governo, além de censurar a impressa e 
a população. A polícia usa força excessiva, faz prisões arbi-
trárias e saem impunes. As cadeias são superlotadas e os 
detentos vivem em péssimas condições. 
 
 
 
 
 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 
As mulheres e crianças sofrem violência. Por lei, as relações 
sexuais com um menor de idade menor de 13 anos ou uma 
pessoa "especialmente vulnerável", ou com um menor de 
idade menor de 16 anos quando o agressor é um parente ou 
responsável, são punidos com uma pena obrigatória de 15 a 
20 anos de prisão. A lei proíbe a prostituição forçada e a 
corrupção de menores de idade. As penas variam de três a 
trinta anos de prisão no caso do tráfico sexual de meninas; 
No entanto, a lei exige força, fraude ou coerção em sua 
definição de tráfico sexual de meninas.  
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