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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

 

 

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o Dia das Defensoras e dos 
Defensores de Direitos Humanos.  

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, que consolida 

a legislação em vigor referente às datas comemorativas, passa a vigorar acrescido de 
item com a seguinte redação: 

 
“Institui o Dia das Defensoras e dos Defensores de Direitos Humanos, a ser 

celebrado anualmente, no dia 27 de julho.”  
 
 
 
 

Palácio Domingos Martins, 19 de setembro de 2019. 

 
 
 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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Justificativa 

Em todo mundo, ativistas de direitos humanos são incansáveis na defesa 

da liberdade e de direitos e garantias civis, sociais e políticos básicos à todas as 

pessoas. 

Direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer 

outra condição. Ainda, incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e 

de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem 

estes direitos, sem discriminação. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia os direitos 

humanos básicos, foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de 

dezembro de 1948 e este foi o marco temporal estabelecido para o Dia Internacional 

dos Direitos Humanos. 

E a luta por direitos humanos exige coragem, pois, na maioria das vezes, 

as defensoras e os defensores são vítimas de ameaça, violência e até morte. 

Por isso, a visibilidade e o reconhecimento da luta destes ativistas são tão 

importantes, para se criar uma conscientização coletiva, o avanço na defesa dos 

direitos humanos, e o fortalecimento e consolidação da democracia e do Estado 

Democrático de Direito. 

A escolha do dia 27 de julho para celebrar o Dia das Defensoras e dos 

Defensores de Direitos Humanos tem como marco temporal a data de nascimento de 

Marielle Francisco da Silva, nascida em 27 de julho de 1979. Este ano, Marielle Franco 

completaria 40 anos, caso não fosse assassinada por defender direitos humanos. 

Marielle Franco, como era conhecida, foi Vereadora da Cidade do Rio de 

Janeiro, pelo PSOL, eleita em 2016, com 46.502 votos, sendo a quinta vereadora que 

mais recebeu votos. Antes de exercer a vereança, trabalhou em organizações da 

sociedade civil como a Brasil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré 

(Ceasm), além de coordenar a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 

Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). 
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Dedicou seu mandato à defesa dos direitos humanos por meio de ações 

parlamentares de justiça social, promoção da cidadania, valorização da mulher e da 

comunidade negra, combate à pobreza e à violência nas favelas, promoção da saúde 

da mulher e da população LGBTQI e fim dos crimes por motivações raciais e sexuais. 

A instituição do Dia das Defensoras e dos Defensores de Direitos Humanos 

é uma estratégia que busca engajamento com a sociedade civil para conhecer os 

desafios enfrentados por estes ativistas, para a promoção e proteção de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as pessoas. 

É importante destacar que a instituição desta data no Calendário Oficial do 

Estado auxilia na divulgação e na informação para a população em geral de que os 

direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada 

pessoa; que são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem 

discriminação a todas as pessoas; que são inalienáveis, e ninguém pode ser privado 

de seus direitos humanos; que eles só podem ser limitados em situações específicas, 

como por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é 

considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal; 

que são direitos indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já que é 

insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não, e na prática, a violação 

de um direito vai afetar o respeito por muitos outros; e que todos os direitos humanos 

devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial 

respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

Pelo exposto, esperamos o apoio dos Parlamentares desta Casa, a fim de 

que aprovem esta proposição. 

 

Palácio Domingos Martins, 19 de setembro de 2019. 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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