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CUMPRIMENTOS

Por mais que se tente, não há nada melhor do que a arte para explicar a
vida. Uma música me ensinou que o futuro é uma astronave que tentamos
pilotar, sem sucesso, pois sem pedir licença ela muda a nossa vida e convida
a rir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O
fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.
Volto alguns anos no tempo e lembro meus pais, especialmente minha mãe,
me avisando que saíram editais de concursos públicos para a magistratura,
para o Ministério Público, para a Procuradoria do Estado e eu respondendo,
impaciente, que já havia sido aprovado para a carreira que desejava. Na
época, eu integrava a comissão de aprovados no Concurso para Defensor
Público, juntamente com algumas pessoas de muito valor e com muito
amor a essa instituição. Não havia sido nomeado ainda, mas não queria
outra coisa.
Foi a época em que conheci de perto esta casa da democracia, o Poder
Legislativo. Foi quando nos emocionamos, quando a então aprovada e hoje
grande defensora Cristina Ulm foi convidada a falar no Plenário e fez um
discurso lindo, que merecia ser publicado. Ainda nem sabíamos que a cor
da Defensoria era verde, mas, mesmo de branco, fomos os precursores dos
verdinhos que aqui estão. Os laços de amizades que criamos ali são
gigantescos e perduram até hoje.
Tudo o que queria era ajudar a população baiana com o meu trabalho, não
com caridade. Meu objetivo não era ser considerado nobre ou bondoso, era
fazer da solidariedade e da empatia um objeto de profissão. Assim, segui o
meu caminho, em Itabuna, em Salvador, em Jequié, enfrentando as dores
dos outros e também as minhas dores, as arbitrariedades sofridas pelos
outros e também as sofridas por mim.
Sempre sonhei em ser defensor e em ver a Defensoria cada vez mais forte.
Nunca sonhei em ser defensor público geral. Só meu avô afirmava que esse
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seria o meu futuro. Hoje, ela afirma que a bisneta será Miss Brasil. Quem
sabe? Nunca tive qualquer vaidade quanto a isso, qualquer apego a cargos,
a poder, nem alimento qualquer messianismo. A Defensoria é muito maior
do que eu. Tanto que, na primeira etapa dessa votação, destinada a
escolher três nomes para uma lista tríplice, votei em três nomes e não
apenas em mim. Pode parecer estranho, deputados, porém votei em uma
ideia de Defensoria.
Mas, essa estrada... essa estrada me trouxe até aqui e estou pronto para a
missão. Tranquilo e confiante. Mas, preciso agradecer aos 157 defensores
e defensoras que acreditaram nas minhas propostas e me elegeram para
compor aquela lista. Agradeço igualmente a todos aqueles que me ouviram
e, mesmo não tendo votado em mim, fizeram críticas e sugestões
importantes e se colocam a disposição para me ajudar nessa construção. A
eleição acabou e não importa em quem cada um votou, quero que
trabalhemos juntos.
Agradeço também ao povo baiano que, através do seu representante
maior, o governador do Estado, Rui Costa, aqui tão bem representado pelo
vice-governador João Leão e tão bem assessorado pelos seus secretários,
me escolheu dentre a lista tríplice, na segunda etapa da eleição. É disso que
trata essa fase: da participação do povo na definição do ocupante desse
cargo.
Mas, tenho plena consciência de que a escolha não foi por mim, Rafson,
que sigo sendo apenas o velho Rafito de sempre, que não gosta de usar
gravata, mas usa obrigado, que gosta de ver o Bahia na Fonte Nova, que
prefere uma roda de violão na praia do que qualquer festa de camarote,
que ama a esposa, a filha, os pais e os irmãos. Exceto o grande aumento da
maturidade, da responsabilidade, dos cabelos brancos e da barriga, nada
mudou em mim.
A escolha foi por uma história coletiva. Uma história que criou na
Defensoria as posses populares, as conferências de orçamento
participativo, a reserva de vagas para população negra e para população
indígena, que fez a Defensoria saltar de 22 para 38 comarcas, que

Página 2 de 4

DISCURSO DE POSSE - 12/03/2019
RAFSON SARAIVA XIMENES – DEFENSOR PÚBLICO GERAL
BIÊNIO 2017/2021
inaugurou mais de 30 sedes em 04 anos, que forma defensoras populares,
que tem representação em Brasília, que permitiu aos defensores do interior
serem promovidos sem deixar suas cidades, que valoriza a ouvidoria, que
tem os grupos operativos da sociedade civil, que levou uma unidade móvel
às cidades mais distantes, que resgata a história popular, que empodera as
mãos que reciclam, que acolhe os abrigos, que leva os direitos à população
de rua, que traz o povo para a sua Escola, que dialoga com todas as
instituições, que se tornou conhecida e respeitada na sociedade, na
imprensa, nesta Assembleia e em todas as instâncias de poder.
Dessa história, nasceu uma grande força política, não uma força
autoafirmada, mas uma força que vem do reconhecimento externo, a força
de um trabalho coletivo, mas liderado brilhantemente por uma pessoa:
Clériston Cavalcante Macedo. Clériston, eu não posso deixar de me dirigir a
você para agradecer. Sua gestão foi como a chuva que lançou a areia do
Saara sobre os automóveis de Roma. Você mostrou à Bahia uma força
absolutamente nova e surpreendente. Você mostrou o verdadeiro
potencial da Defensoria Pública. Agora, como representante da Defensoria
Pública, eu lhe agradeço por todo o seu trabalho.
Sei que o nosso país e o nosso Estado vivem um momento econômico difícil
e que, por isso, os avanços em todas as áreas são também mais
complicados. Mas, ainda assim, convido o governador do Estado, o vicegovernador João Leão, ex-secretário do Planejamento, os secretários, os
deputados, as comissões da Alba, o TCE, para que discutamos até encontrar
uma forma de levar efetivamente a Defensoria Pública a todo o Estado, para
que qualquer cidadão baiano tenha direito a uma defesa técnica real,
profissional, autônoma dos seus direitos. É na crise econômica que o povo
baiano mais precisa da Defensoria Pública. Confio na força do diálogo,
confio na sensibilidade, confio que avançaremos muito em todos os
aspectos!
Para finalizar, me dirijo aos defensores públicos, aos servidores e aos
estagiários da Defensoria Pública. Todos nós assumimos uma grande
responsabilidade ao integrar essa Instituição. Uma responsabilidade linda,
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de levar cidadania à população, que é muito maior do que as nossas
eventuais diferenças e que demanda a nossa união. Todos nós estamos no
mesmo barco; o seu destino é o destino de todos nós. Podemos remar em
sentidos opostos ou podemos remar juntos. Podemos fazer furos nas velas
ou podemos içá-las de mãos dadas. Podemos seguir viagem juntos ou
podemos nos sabotar e afundar juntos. Em qualquer escolha o destino será
o mesmo para todos.
Eu acredito no amor e não no ódio. Acredito na união e não na guerra.
Acredito na construção e não na destruição. Acredito na Defensoria Pública,
nos defensores públicos, nos servidores, na equipe de gestão que montei e
no povo baiano. Encerro com Chico Buarque. Se estivermos unidos,
conscientes do nosso papel, ninguém, ninguém vai nos segurar, ninguém
vai nos fechar as portas do coração. Convido a todos e todas a formarem
comigo um imenso cordão e, então, quero ver o vendaval. Quero ver o
carnaval de cidadania sair.
Muito obrigado! Viva o povo da Bahia e viva a Defensoria Pública!
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