
Formada em Direito pela UFBA, pós-graduada pela Universidade de Coimbra/PT, doutoranda pela 
UNLZ/AR. É vencedora do IV Prêmio Innovare pelo projeto “Jornadas da Habitação Digna", 
representando a 1ª menção honrosa a uma Instituição do Sistema de Justiça do Norte/Nordeste. 
Assumiu o cargo de Defensora Pública, em 2000. Atuou nas comarcas de Riachão do Jacuípe e 
Candeias. Na capital assumiu a titularidade do Núcleo de Conciliação Prévia e foi subcoordenadora da 
Especializada Cível e de Fazenda Pública que incluía a coordenação de todo o atendimento inicial, 
concentrado na Casa de Acesso. A convite do Ministério das Cidades auxiliou na construção da Política 
Nacional de Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos e colaborou com a criação da política estadual 
de habitação, atuando em comissões da ALBA e da SEDUR. De 2009 a 2011 foi Corregedora Adjunta, 
tendo auxiliado na confecção do Regimento Interno do órgão, estruturação das Cepros e 
implementação do Projeto "Conversar para Corrigir". Exerceu o cargo de Vice-Presidente da ADEP-BA 
por dois mandatos e participou ativamente das conquistas pela autonomia da Instituição, lutas 
salariais, aprovação da Lei Orgânica e da Emenda Constitucional nº 80, chamada PEC das Comarcas. 
Esteve à frente de lutas em defesa da Previdência. Tendo sido Conselheira do CONPREV e atualmente 
está licenciada da função de Conselheira Fiscal da PREVBAHIA.

Como candidata ao cargo de Defensora Pública Geral propõe uma gestão participativa, com 
dialogo e transparência. Pretende implementar processos inovadores de trabalho e criar o núcleo 
estratégico de atuação extrajudicial e judicial visando fortalecer a atuação da Defensoria. 
Trabalhará pelo fortalecimento orçamentário e a simetria remuneratória, com responsabilidade e 
dinamismo na execução orçamentária. Implementará a reestruturação da comunicação 
institucional do órgão e apresentará à classe o Programa Defensorar de valorização, motivação e 
apoio à atividade dos defensores.

Sou formado em Direito na UFBA, Defensor Público desde 2007, com atuação em Itabuna, Jequié 
e Salvador, nas áreas penal, execução penal, cível, família, fazenda pública, relações de consumo, 
registros públicos, direitos humanos e curadoria. Fui Subdefensor Público Geral de 2015 a 2018. 
Estava na Assembleia quando foram feitos os acordos que possibilitaram a aprovação de leis que 
fortaleceram a Defensoria nesse período, e em Brasília quando foi aprovada a EC 80. Ajudei a 
construir as principais conquistas da Defensoria nos últimos seis anos, aprendi os caminhos e 
conquistei o respeito das principais lideranças políticas atuais.

Considero que os principais desafios de gestão são fazer a instituição mais conhecida e mais 
valorizada. Minhas propostas iniciais almejam, portanto, a modernização, levando Defensoria a 
novos patamares de crescimento institucional. Dentre elas, destaco: lutar pela simetria 
remuneratória com as demais carreiras e nomeação de todos os aprovados no concurso; implantar 
as substituições cumulativas; lutar pelo pagamento da URV; priorizar as promoções e remoções, 
utilizando o sistema informatizado criado para este fim; realizar estudo para melhor mensurar a 
execução de atividades distintas na Defensoria Pública; criar as assessorias de pesquisas estratégicas 
e de política; criar mecanismos de uniformização da atuação da DPE em todo o estado, respeitando 
as peculiaridades locais; promover a expansão da DPE, com apoio em um plano de longo prazo; fazer 
campanhas lastreadas em dados, contra o punitivismo e a favor dos direitos humanos; criar política 
de integração e diálogo entre Especializadas e Regionais; manter a ESDEP aberta para a população; 
criar o Regimento Interno da DPE e elaborar um Manual de Rotinas Administrativas.

O que me leva a ser candidato não é vaidade, desejo de poder ou mera oposição. Sou sempre, 
incondicionalmente, a favor da Defensoria. Estou preparado para ajudar a instituição de uma nova 
posição. Por uma Defensoria unida e forte!

MÔNICA ARAGÃO

RAFSON XIMENES

Sou defensora pública de classe final. Ingressei na Defensoria Pública da Bahia no ano de 2006, mas 
antes disso fui defensora em Sergipe por mais de 4 anos. Atuei na Especializada de proteção aos 
Direitos Humanos, na vara do júri, na Vara de Tóxico, nas Varas criminais, cíveis e de Família. Fui 
coordenadora da Central de atendimento a presos em delegacias (Capred), onde recebi a menção 
honrosa do prêmio Innovare e o prêmio de práticas exitosas da Anadep. Com muita alegria fui 
escolhida pela classe para ser presidente da Associação dos Defensores Pública da Bahia em 2012. Mais 
recentemente, atuei como como assessora especial do atual Defensor Público Geral e posteriormente 
como Coordenadora das Defensorias Regionais. 

Dentre tantas ideias, após ouvir as sugestões dos colegas, minhas principais propostas de cuidado e 
luta pela Defensoria e pelos defensores são: 

OUVIR: redimensionar o diálogo com os colegas, através de canais comunicação mais diretos; 
estabelecer novos canais de escuta dos Defensores Públicos, servidores e colaboradores da DPE para 
projetos institucionais; aprimorar os sistemas de informação da Defensoria Pública para facilitar o 
diálogo com seus usuários; implantar padrões de qualidade nos atendimentos da triagem e recepção 
na Capital e do Interior; fomentar criação de grupos de atuação estratégica.

CUIDAR: aprofundar a melhoria da estruturação física e humana como forma de melhorar a 
sobrecarga de trabalho; implementar política de cuidado através da ampliação e implementação das 
equipes de apoio para os defensores, servidores e estagiários; melhorar o atendimento e triagem dos 
usuários da DPE na Capital e no interior; ampliar e qualificar o parque tecnológico. 

LUTAR: avançar com as nomeações dos aprovados; continuar a luta pela simetria  remuneratória 
com as demais carreiras do sistema de justiça; lutar pela construção da sede administrativa na Capital 
e continuar a estruturação das sedes do interior; articular a aprovação da lei dos servidores.

Formada em Direito pela UFBA em 1983, a trajetória de Tereza Almeida se confunde com a história 
da Defensoria Pública da Bahia. Em 1984, foi aprovada em uma seleção pública para atuar na 
Coordenação de Assistência Judiciária da Secretaria de Justiça do Estado, que viria a se tornar 
Defensoria Pública. Na mesma época, atuou na 11ª Vara de Família, na qual permaneceu por 18 anos.

A partir de 2002, presidiu a ADEP/BA por dois mandatos (2002/2004 e 2004/2006). Com o apoio da 
maioria dos Defensores e Defensoras, foi a candidata mais votada nos dois primeiros processos 
eleitorais autônomos da Defensoria, sendo escolhida pelo então governador Jaques Wagner como 
Defensora Pública Geral para os biênios 2007/2008 e 2009/2010. Em 2008, foi Secretária do Conselho 
Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege), assumindo a presidência do órgão entre 2009 e 
2011. Durante sua gestão como DPG, merecem destaque a descentralização dos trabalhos pelo interior 
do Estado e a ampliação do orçamento em mais de 230%, saindo de R$ 30,7 milhões, quando assumiu 
o cargo em 2007, para R$ 103,6 milhões, quando passou o cargo à sua sucessora em 2011.

Conselheira mais votada para o Conselho Superior da Defensoria Pública em 2017, esta 
soteropolitana, cuja infância foi vivida no município de Prado, tornou-se uma liderança política com 
atuação marcada pela busca do fortalecimento nacional das Defensorias e da própria carreira de 
Defensor Público, além da ampliação da qualidade no atendimento às populações vulneráveis.

Neste novo momento, Tereza coloca o seu nome e a sua experiência à disposição das Defensoras e 
Defensores Públicos da Bahia, candidatando-se ao cargo de Defensora Pública Geral, para priorizar a 
valorização da carreira e garantia de direitos do Defensor Público, o subsídio com subteto, o respeito ao 
escopo constitucional da Defensoria e às prerrogativas funcionais, a humanização e modernização do 
atendimento e a construção de uma gestão compartilhada e descentralizada no próximo biênio.
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