
DISCURSO DE POSSE DO SUBPROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA CARLOS ALBERTO VILHENA NO CARGO DE 

PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

PARA O BIÊNIO 2020-2022 

 

 

Hoje é um dia especialmente importante em 

minha trajetória como membro do Ministério Público 

Federal. Inicio, pois, minhas breves palavras agradecendo 

ao Senhor Procurador-Geral da República e a todos os 

colegas Subprocuradores-Gerais da República membros 

do nosso Conselho Superior pela confiança da indicação e 

aprovação do meu nome para ser o Procurador Federal dos 

Direitos do Cidadão no biênio 2020-2022. 

 

Agradeço, também, à Subprocuradora-Geral da 

República Ana Borges Coelho Santos, minha colega de 

concurso, que aceitou enfrentar comigo os desafios desta 

nova missão, na qualidade de Procuradora Federal dos 

Direitos do Cidadão Substituta. 
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A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

– a PFDC – foi criada pela Lei Orgânica do Ministério 

Público da União com a missão de zelar pelo efetivo 

respeito, por parte dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública, aos direitos do cidadão previstos na 

Constituição Federal. 

 

Isso fez da PFDC um ator importante no diálogo 

e nas parcerias com órgãos e instituições do Poder 

Público, com representantes da sociedade civil e de 

movimentos sociais e com organismos nacionais e 

internacionais. Essa interlocução tem como propósito 

essencial a busca de soluções conjuntas para a plena 

realização dos direitos humanos no Brasil. 

 

O diálogo abrange todos os colegas do 

Ministério Público Federal, em particular os Procuradores 

dos Direitos do Cidadão, os Procuradores Regionais dos 

Direitos do Cidadão, os Núcleos de Apoio Operacional à 

PFDC, as Câmaras Temáticas e o Conselho Institucional. 
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Envolve também os colegas dos demais ramos do 

Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos 

dos Estados. E alcança, igualmente, todos os servidores do 

nosso quadro administrativo e colaboradores terceirizados. 

 

Atualmente, menos de um quinto dos membros 

em atividade no MPF têm alguma parcela do seu trabalho 

dedicada a temas da PFDC. Quase um quarto dos estados 

brasileiros possuem, na figura do PRDC, o seu único 

ponto de contato com a PFDC. Tenho consciência das 

complexas questões de natureza funcional envolvidas, 

mas, em uma primeira análise, parece-me haver um grande 

espaço para ampliar o engajamento dos colegas com a 

PFDC. 

 

Faço dessa constatação um convite, uma 

exortação a todos os membros do MPF. Buscarei 

fortalecer os canais e as possibilidades de participação, 

para que a PFDC, no cumprimento de suas atribuições, 

possa, cada vez mais, se beneficiar do enorme potencial 
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humano e científico existente em nossos quadros! Uma 

participação mais ampla propicia, também, a manutenção 

do equilíbrio necessário ao conjunto de nossas iniciativas. 

 

Externamente, a PFDC permanecerá aberta ao 

diálogo franco e contínuo com todos os que a procurarem: 

representantes da sociedade civil e de movimentos sociais, 

órgãos e instituições do poder público, organismos 

nacionais e internacionais. 

 

Nossa ferramenta é o diálogo; nossa força, o 

trabalho! 

 

É por meio do contato com a sociedade que se 

oxigena e se fortalece a nossa Instituição. O exercício 

competente e qualificado de nossas atribuições 

constitucionais não pode se realizar a contento, senão 

quando mediado pelo relacionamento com as diversas 

instâncias da sociedade e do Estado. 
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Pelos próximos dois anos, nosso trabalho na 

PFDC será orientado pela Constituição da República e 

pelo que diz o Supremo Tribunal Federal como seu 

intérprete maior. 

 

Entendo que o Direito não é solução para todos 

os problemas, todas as crises, todos os males. Acredito que 

a interdisciplinaridade é ponto-chave para a realização da 

missão da PFDC. 

 

A pandemia provocada pelo Covid-19 tem 

suscitado diversas reflexões. Uma delas é a constatação de 

que o Direito está longe de ser uma panaceia. É 

necessário, cada vez mais, incorporar aos nossos ofícios e 

à nossa cultura organizacional a percepção de que só o 

aprofundamento do diálogo com outros órgãos do Poder 

Público,  movimentos sociais e organismos internacionais, 

de forma ponderada e sob a égide da Constituição Federal, 

nos levará ao cumprimento de nossa missão institucional. 
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Vivemos uma crise sanitária sem igual, presente 

em todos os continentes, que desafia países ricos e pobres, 

grandes e pequenos. 

 

Se é verdade que a pandemia nos deu a conhecer 

o heroísmo dos profissionais da área de saúde, não é 

menos verdade que ela exibiu a precariedade do nosso 

sistema de saúde. 

 

A crise revelou, também, a extrema 

vulnerabilidade de parcela significativa da população 

brasileira. São milhões de brasileiros que não têm acesso à 

água encanada e tratada; não dispõem de rede de esgoto; 

não desfrutam de alimentação adequada; não têm moradia 

nem emprego dignos e que se veem em enorme 

dificuldade e, em muitos casos, até mesmo 

impossibilitados de cumprir o necessário isolamento 

social, o que os torna ainda mais expostos à contaminação 

pelo vírus. 
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Não podemos admitir retrocessos! São 

inadmissíveis recuos no que concerne a direitos 

conquistados e à organização do aparato institucional que 

garanta sua efetivação. Da mesma forma, não se pode 

abrir mão da mobilização das forças coletivas que 

impulsionam o Estado no sentido da construção de uma 

sociedade justa, fraterna e plural. 

 

Tampouco, Senhoras e Senhores, são aceitáveis 

os retrocessos no campo da interpretação da nossa história. 

Quando negamos o passado de uma sociedade que sempre 

reagiu aos excessos e aos desmandos do poder instituído, 

nos enfraquecemos para as lutas do porvir. 

 

Nunca será demais recorrer à Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 

de 1948, em Paris. Em seu Preâmbulo, está escrito:  
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“O reconhecimento da dignidade inerente a 

todos os membros da família humana, e de seus direitos 

iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da 

justiça e da paz no mundo”. 

 

Senhoras e Senhores, que o princípio do respeito 

à dignidade humana seja a nossa bússola, o nosso farol, 

em todos os momentos e em todos os nossos atos! 

 

Nesse sentido, continuarão no nosso horizonte, 

entre as mais importantes preocupações, temas como o 

direito de todo cidadão brasileiro à saúde, à moradia, à 

alimentação adequada, à segurança, à educação e à 

memória. Da mesma forma, permanecerão em nossa 

agenda de trabalho os temas relacionados aos imigrantes, 

o enfrentamento das desigualdades raciais e de gênero e de 

todas as formas de violência. 
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Políticas públicas voltadas para populações 

particularmente vulneráveis, como pessoas em situação de 

rua e pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou 

sensorial, serão objeto de minuciosa análise, para a 

eventual busca de ampliação e aperfeiçoamento.  

 

Tendo sempre como meta prioritária a superação 

de conflitos por meio do entendimento e da 

conscientização, envidaremos nossos melhores esforços 

para a concretização do ideal de harmonia social 

mencionado no Preâmbulo da nossa Constituição. 

 

Senhor Procurador-Geral da República, hoje 

assumo a mais desafiadora de todas as missões que 

desempenhei nesses 30 anos de dedicação exclusiva ao 

MPF.  

 

O contexto é complexo! Entretanto, tenho 

certeza de que, com o incentivo de Vossa Excelência, o 
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apoio de colegas e a colaboração da nossa competente 

equipe de servidores, nossos objetivos serão plenamente 

alcançados. 

 

Serão dois anos de muito trabalho, voltado 

exclusivamente para a defesa e a promoção dos direitos 

constitucionais do cidadão, com especial atenção aos 

grupos minoritários e vulneráveis. 

 

Levo comigo a esperança de poder colaborar 

para a construção, sempre dinâmica, de uma sociedade 

justa, cada vez mais livre, fraterna e solidária, buscando 

índices cada vez menores de pobreza e de marginalização. 

Uma coletividade estruturada sobre os pilares da harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias. 

 

Tenhamos, todos nós, clareza quanto às 

responsabilidades do Estado, que precisa ser, sempre, o 

primeiro a dar o exemplo na promoção da dignidade das 

pessoas que formam o seu Povo. 
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Norberto Bobbio, considerado um dos mais 

importantes teóricos da democracia do século XX, no livro 

O Filósofo e a Política, fez uma reflexão que, neste 

momento, me parece oportuno recordar. Para ele, os 

grandes ideais, como a defesa dos direitos humanos, têm a 

propriedade de inverter o sentido do tempo. O futuro, 

assim, se sobrepõe ao peso do passado. 

 

De acordo com o Mestre Italiano, a magnitude 

da tarefa contida na luta pela igualdade e por uma 

sociedade mais humana e fraterna se converte em alegria 

diante das possibilidades que surgem no bojo das 

transformações do mundo. 

 

É com esse estado de ânimo e com esse 

compromisso que, neste momento, assumo o honroso 

cargo de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. 

 

Muito obrigado! 


