
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO 289 CNJ. POSSIBILIDADE DE PRETENDENTES À ADOÇÃO

ESCOLHEREM A RAÇA/COR/ETNIA DA CRIANÇA. DISCRIMINAÇÃO

INDIRETA. RACISMO INSTITUCIONAL. REVISÃO DO ATO NORMATIVO

QUE SE IMPÕE.

1) A prática, admitida pelo CNJ, de escolha pelos/pelas pretendentes à adoção da

raça/cor/etnia da criança produz impacto desproporcional em relação às crianças negras,

cujas chances de serem inseridas em família substituta acabam sendo reduzidas.

2) Família moderna. Pluralidade de arranjos. Filiação por adoção que não decorre da

consanguinidade. Aspirações por semelhanças físicas entre as/os membras/os descabidas.

3) Política de atendimento à criança e adolescente. Estímulo às adoções inter-raciais. Art.

87, VII da Lei 8.069/90. Permissão de escolha que vai na contramão desse desiderato.

4) Acolhimento do pedido de providências, com alteração da Resolução 289, e

instituição de programas de educação continuada a respeito de educação para as relações

étnico-raciais.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da

Coordenação da Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com

endereço na Avenida Ulisses Guimarães, nº 3386, Edifício Multicab Empresarial, 3º andar,

sala 302, Sussuarana, Salvador, BA, CEP: 41.219-400, e-mail:

coordenacao.infancia@defensoria.ba.def.br, telefone (71) 99679-4759, e a DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio das Coordenações de

Infância e Juventude (COINFANCIA) e de Promoção da Equidade Racial (COOPERA), com

sede na Avenida Marechal Câmara, 314, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.020-080, e-

mail: coinfancia@defensoria.rj.def.br ou coopera@defensoria.rj.def.br, vêm, pela(os)

Defensora(e)s Pública(o)s subscrita(o)s, perante Vossa Excelência, com fundamento nos

artigos 8, X; 43, XI; 98, todos do Regimento Interno deste e. Conselho Nacional de Justiça,

apresentar



PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

tendente à revisão da Resolução nº 289 de 14/08/2019, em especial no tocante a seu Anexo

II, a fim de excluir a faculdade de escolha de perfil relacionado à raça/cor/etnia da

criança/adolescente adotada(o), pelos(as) pretendentes à adoção, em vista dos fatos e

fundamentos a seguir delineados.

1. FATOS E DO DIREITO:

1.1 A RESOLUÇÃO 289 DE 2019. A HABILITAÇÃO À ADOÇÃO.

(IM)POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE PERFIL DA CRIANÇA ADOTADA

SEGUNDO SUA RAÇA/COR. RACISMO INSTITUCIONAL? REFLEXÕES.

A Resolução CNJ 289 dispõe sobre a implantação e funcionamento do Sistema

Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA, que “integra todos os cadastros municipais,

estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e de

pretendentes habilitados à adoção, inclusive os cadastros internacionais, conforme preceitua o

art. 50, § 5º e 6º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispensada a manutenção pelos

tribunais de cadastros separados” – art. 5º.

Segundo levantamento do referido Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA),

existem atualmente 29.748 crianças e adolescentes acolhidos(as) no Brasil1. O diagnóstico

também aponta que até 26 de janeiro do corrente ano, havia 3.963 crianças disponíveis para

adoção, 4.758 crianças em processo de adoção e 32.858 pretendentes.

1 Consulta realizada no dia 26/01/2022, através de ferramenta disponível no site do Conselho Nacional de Justiça:
<https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=ccd72056-8999-4434-b913-f74b5b5b31a2&sheet=4f1d9435-00b1-4c8c-
beb7-8ed9dba4e45a&opt=currsel&select=clearall>



Os dados mostram que para cada criança cadastrada existem 3,77 pretendentes.

Segundo o levantamento, no entanto, nem todos(as) os(as) pretendentes aceitam adotar

qualquer criança ou adolescente. Em verdade, o percentual daqueles que desejam ser pais ou

mães de criança de qualquer raça/cor/etnia é de apenas 39,91%, ou seja, representa menos da

metade do número total de pretendentes.

Analisando o mesmo gráfico do ponto de vista das crianças/adolescentes à espera de

uma família, nos deparamos com o contraste: das 3.963 crianças disponíveis para adoção,

2.830 são crianças negras2, e 1.061 são brancas.

2 Em que pese a resistência dos Movimentos Negros em cindir a categoria, a metodologia utilizada pelo IBGE entende a
população negra como aquela que é composta por todos os indivíduos que se autodeclaram pretos ou pardos. O quesito raça-
cor surgiu como um importante instrumento de formulação de políticas públicas que foi construído pelo Movimento Negro,
principalmente pelas mulheres negras, no contexto de criação do SUS na década de 1980. Essa pauta resultou em uma
diretriz específica no âmbito do Ministério da Saúde: a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.



Esta conta, infelizmente, não fecha.

A disparidade entre os gráficos (número de pretendentes X número de crianças aptas à

adoção) é evidenciada pelo fato de que nem sempre o perfil de quem está esperando um novo

lar é o idealizado por aqueles que possuem interesse de adotar. Enquanto mais de 70% das

crianças disponíveis para adoção são negras, apenas 39,91% do número total de pretendentes

aceitam a adoção de todas as raças/cores/etnias.

Atualmente, o formulário de pré-cadastro de pretendentes a ser preenchido no site do

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)3 permite aos/às pretendentes a escolha das seguintes

características: idade mínima, idade máxima, quantidade máxima a ser adotada, gênero, se

aceita com deficiência física, se aceita com deficiência mental, se aceita com doença

detectada, se aceita com doença infectocontagiosa, se aceita irmãos e, por fim, se existe

alguma preferência étnica. A imagem abaixo bem ilustra a situação:

3 Pré-cadastro do Sistema Nacional de Adoção: https://www.cnj.jus.br/sna/precadastro.jsp?foco=undefined



Inicialmente é importante destacar que o termo “preferência étnica” é, no mínimo

equivocado. Os conceitos de raça e etnia não são sinônimos.

O conceito de raça, por óbvio, não tem sustentáculo biológico, sob pena de odiosa

repristinação das teorias eugenistas, que remetiam ao racismo científico do início do século

XX no Brasil. Assim enuncia o Professor Octavio Ianni4:

“As raças são categorias históricas, transitórias, que se constituem socialmente a partir das

relações sociais: na fazenda, engenho, estância, seringal, fábrica, escritório, escola, família,

igreja, quartel, estradas, ruas, avenidas, praças, campos e construções. Entram em linha de

conta caracteres fenotípicos. Mas os traços raciais visíveis, fenotípicos, são trabalhados,

construídos ou transformados na trama de relações sociais”.

Com o aval da Organização das Nações Unidas (ONU), pós 2ª Guerra Mundial,

teóricos passaram a substituir, de forma equivocada, o conceito de raça pelo conceito de etnia,

com vistas a modificar as análises das relações sociais.

4 Raças e classes sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972, p. 120.



O conceito de etnia se relaciona a indivíduos que compartilham uma herança social e

cultural transmitida de geração em geração; assim, refere-se aos aspectos culturais e comporta,

também, um sentido político, de afirmação da diferença cultural, enquanto valorização

humana. É possível que pessoas categorizadas em grupos raciais distintos, possam ser

agrupadas num mesmo grupo étnico e vice-versa.

Fato inconteste é que os grupos raciais constroem concepções acerca dos outros

grupos raciais, no intuito de marcar a diferença, com manifestações cotidianas de

discriminação e preconceito étnico-racial na construção do processo de sociabilidade,

outorgando à população negra um lugar de desqualificação.

Para finalizar a interpelação do campo “preferência étnica”, devemos ver com cuidado

a heteroidentificação das crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional,

pois no Brasil constitui tarefa complexa, que vem “contaminada” pela concepção particular

acerca do que seja o pertencimento étnico-racial de quem a realiza.

E, neste ponto, o silenciamento sobre as questões raciais na sociedade e, por

conseguinte, no sistema de justiça, pereniza o racismo institucional e interfere na

heteroidentificação.

O contexto histórico brasileiro, com suas origens coloniais pautadas na escravização

de povos negros e indígenas, reflete no fato de ainda hoje crianças negras formarem grande

parcela das crianças institucionalizadas no país. Conforme aponta Juliana Borges5 em seu

artigo sobre a ideologia racista como mito fundante da sociedade brasileira:

“A primeira mercadoria do colonialismo, e seu posterior desenvolvimento capitalista no

país, foi o corpo negro escravizado. Este foi um processo que não se fixou apenas na esfera

física da opressão, mas estruturou o funcionamento e a organização social e política do país.

Sendo assim, as dinâmicas das relações sociais são totalmente atravessadas por esta

5 BORGES, Juliana. A ideologia racista como mito fundante da sociedade brasileira. Blog da Boitempo. Publicado em
08.08.2017. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2017/08/08/a-ideologia-racista-como-mito-fundante-da-
sociedade-brasileira/>. Acesso em 14/12/2021



hierarquização racial. Se, no processo de construção de ideia de descobrimento, o racismo

se colocou explicitamente pela instituição da escravidão, ele seguiu pela hierarquização e

teorias raciais no transcorrer dos séculos XIX e XX, e foi se refazendo e se reapresentando

em outras configurações neste percurso histórico, permanecendo sempre ali, latente nas

relações sociais e pela estrutura e instituições do Estado.

A “fundação” de nosso país acontece tendo a escravidão baseada na hierarquização racial

como pilar. O racismo é uma das ideologias fundadoras da sociedade brasileira, assim como

a violência. (...)”.

A hierarquia racial continua presente como prática social, quer tenhamos consciência,

quer não. No entanto, o nosso sistema jurídico, ao invés de buscar a promoção da inclusão de

grupos sociais que estão em desvantagem social, está optando pela manutenção do status quo,

o que permite a acentuação das diferenças, e, no que refere ao tema agora discutido, culmina

por negar às crianças negras o direito à convivência familiar e comunitária no seio de uma

família substituta.

A atuação do CNJ ao autorizar que crianças e adolescentes sejam escolhidos através

de seu perfil étnico é contrário ao próprio ordenamento jurídico pátrio, que determina o

incentivo à adoção inter-racial. Se a adoção deve ser incentivada, por que indagar-se

dos/das pretendentes sobre a existência de uma preferência étnica?

Em verdade, além de ser contrário àquilo estabelecido em lei, caracteriza-se,

aparentemente, como prática que pode ser qualificada como racismo institucional por parte

do Estado em desfavor das crianças e adolescentes que já estão em situação de extrema

vulnerabilidade. Conforme explica Sílvio de Almeida6:

“No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros

discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no

poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um

determinado grupo tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade.

6 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018.



Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas – o legislativo, o

judiciário, o ministério público, reitorias de universidades etc. – e instituições privadas –

por exemplo, diretoria de empresas – depende, em primeiro lugar, da existência de

regras e padrões que direta ou indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou

mulheres, e, em segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade

racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por homens brancos”.

Não se pode olvidar que o Brasil acabou de promulgar, através do Decreto nº

10.932/2022, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e

Formas Correlatas de Intolerância, que ingressou no nosso ordenamento jurídico com

status de emenda constitucional (aprovado sob o rito estabelecido no art. 5º, §3º da Carta

Maior).

Segundo o texto da convenção “os princípios da igualdade e da não discriminação

entre os seres humanos são conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da

igualdade jurídica efetiva e pressupõem uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas

especiais para proteger os direitos de indivíduos ou grupos que sejam vítimas da

discriminação racial em qualquer esfera de atividade, seja pública ou privada, com vistas a

promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, bem como combater a

discriminação racial em todas as suas manifestações individuais, estruturais e

institucionais”.

Há determinação expressa, inclusive, voltada aos Estados, no sentido de que estes

devem “prevenir, eliminar, proibir e punir os atos e manifestações de racismo, discriminação

racial e formas correlatas de intolerância”, bem como prever a utilização de políticas especiais

e ações afirmativas.

Neste sentido, propõe-se uma discussão acerca da perpetuação de racismo institucional

através da possibilidade de os/as pretendentes à adoção optarem por um perfil de criança

segundo sua raça/cor ou etnia, nos moldes atualmente permitidos por este egrégio Conselho

Nacional de Justiça.



Em nosso sentir, deve ser excluído do formulário de adoção o critério de escolha da

raça/cor ou etnia da criança/adolescente a ser adotado. Ademais, imprescindível que às/aos

pretendentes sejam oferecidos cursos continuados acerca da temática racial, abordando temas

relativos à discriminação racial, racismo e adoção inter-racial, objetivando uma maior

qualificação dos/das pretendentes à adoção para o exercício da maternidade/paternidade.

Da mesma forma, as equipes técnicas que atuam nos processos de adoção devem

receber capacitação específica sobre a temática racial a fim de que possam apoiar, de forma

adequada e qualificada, as/os pretendentes, assim como acompanhar as crianças e

adolescentes no período de convivência e após a adoção.

1.2 OMISSÃO ESTATAL AO RACISMO INSTITUCIONAL NO FORMULÁRIO

DE ADOÇÃO PROPOSTO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O instituto familiar no ordenamento jurídico brasileiro sofreu diversas modificações

em sua estruturação na história recente do Brasil, em especial após a promulgação da

Constituição Federal de 1988, que elevou a condição de princípio fundamental a proteção

integral da criança e do adolescente, a igualdade entre os(as) filhos(as), dentre outros voltados

à garantia da basilar dignidade da pessoa humana.

Em virtude do avanço gradual da sociedade brasileira, bem como da desvinculação

progressiva do direito de família frente ao direito canônico, houve uma redução progressiva

do modelo patriarcal e econômico de família, para dar lugar a uma unidade de construção

solidária e afetiva7.

Nesse contexto, o direito de família foi evoluindo para abarcar a pluralidade de

arranjos familiares que foram surgindo ao longo do tempo, nascendo um conceito

7 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações familiares. Disponível em
<www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/8106-8105-1-PB.doc>. Acesso em 20 de outubro de 2016.



contemporâneo de família, onde a principal preocupação é a realização pessoal dos seus

membros, sendo a afetividade o elemento agregador.

Com isso, houve uma reformulação na definição de filiação, a qual não mais se

embasa unicamente nos laços consanguíneos, mas sim no amor, convivência e respeito.

Deste modo, pais genéticos e socioafetivos nem sempre figuram na mesma pessoa, havendo a

possibilidade de coexistência de ambas as paternidades, que possuem graus hierarquicamente

iguais.

Por outro aspecto, a atual Constituição é, de fato, considerada uma transfiguradora na

proteção dos direitos humanos e na prescrição da igualdade. Instituir o racismo como crime

inafiançável e imprescritível, estabelecer punição para qualquer discriminação e aventar como

objetivo da nação a promoção de todos sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito

determinam o norte a ser perseguido no embate às desigualdades raciais.

Conjugando estes dois aspectos, chegamos a inevitável conclusão de que não há

espaço – em especial dentro de um núcleo lastreado nos ideais de afetividade – para que pais

escolham características físicas de seus/suas filhos/filhas. Não há qualquer motivo que

justifique a autorização para que pretensos adotantes preencham uma ficha indicando quais

características físicas desejam que sua prole possua.

Com efeito, é esperado que os/as pretendentes à adoção sejam pessoas idôneas e que

estejam empenhadas em cuidar e amar a criança, protegendo-a e assegurando, de forma

integral, seus direitos. Neste sentido, questiona-se: estaria sendo obedecido o melhor

interesse da criança, independentemente da raça/cor e etnia, ser adotada por uma

pessoa cercada de preconceitos raciais? Acreditamos que não.



É dever do Estado preservar os interesses das crianças/adolescentes à espera da adoção,

e essa proteção envolve buscar que ela cresça em um seio familiar de respeito, igualdade,

afeto e livre de preconceitos. Conforme expõe Sandro Pitthan Espíndola8:

“Acredita-se que o interessado em adotar, que faz questão de renegar várias crianças

pela diferença de cor da pele, esteja sinalizando para as equipes técnicas que a

preparação recebida ainda não foi suficiente para compreender o real significado de

uma filiação adotiva. Jamais se deveria habilitar alguém com preconceito racial, ou

que não se sinta minimamente apto a enfrentá-lo, já que a adoção, ainda que não

inter-racial, também é cercada de vários preconceitos sociais a serem superados”

(Grifos acrescentados).

Essa diferenciação continuamente promovida pelo CNJ em seu formulário de adoção é

a própria representação da discriminação indireta. A desigualdade aqui não se manifesta de

forma expressa por parte de alguém, mas através de uma política pública aparentemente

neutra, porém com o grande potencial discriminatório.

Os apontamentos de Joaquim Barbosa Gomes9 são elucidativos nesta temática,

indicando que essa discriminação indireta, ou discriminação por “impacto desproporcional”, é

quase invisível, raramente abordada nos compêndios de Direito e tem a sua aptidão de

perpetuar situações de desigualdade resultantes de fatores histórico-culturais. Trata-se de uma

das formas mais perversas de discriminação, eis que institucionalizada e operacionalizada por

aquele que deveria punir a sua ocorrência.

Silvio de Almeida10, em seu livro sobre o racismo estrutural aponta que:

“A discriminação direta é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado pela

condição racial, exemplo do que ocorre em países que proíbem a entrada de negros, judeus,

8 Espíndola, Sandro Pithan. Filho, qual é a sua raça?: Racismo institucional através do Cadastro Nacional de Adoção. Rio de
Janeiro: 2019.
9 GOMES, Joaquim B. Barbosa. A ação afirmativa e o princípio constitucional da igualdade. O direito como instrumento de
transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 23-24.
10 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018.



muçulmanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas que se recusem a atender

clientes de determinada raça.

(...)

Já a discriminação direta é um processo em que a situação específica de grupos minoritários

é ignorada – discriminação de fato –, ou sobre a qual são impostas regras de “neutralidade

racial” – colorblindness – sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais

significativas – discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso”.

A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas

Correlatas de Intolerância, que ingressou em nosso ordenamento jurídico com status de

emenda constitucional, promulgada através do Decreto nº 10.932/2022, conceitua

discriminação racial indireta como:

CAPÍTULO I

DEFINIÇÕES

ARTIGO 1

Para os efeitos desta Convenção:

(...)

2. Discriminação racial indireta é aquela que ocorre, em qualquer esfera da vida pública ou

privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade

de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico,

com base nas razões estabelecidas no Artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, a menos

que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e

legítima à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos.

A discriminação indireta traduz-se em mais uma herança da sociedade escravocrata,

na medida em que a desigualdade racial, ainda reinante, categoriza os indivíduos e os

inferioriza, mesmo que sob uma aparente igualdade de tratamento.



De outro lado, é importante entender quais são os tópicos definidores na escolha das

crianças e adolescentes para adoção e o quanto isto deriva da falta de conhecimento dos

adotantes quanto à temática racial e sua influência estrutural no sistema de adoção. Os/As

pretendentes desejam reproduzir suas características genéticas no adotado? Não se sentem

preparados para ter um(a) filho(a) com uma raça/cor ou etnia diversa da sua? Não são capazes

de lidar com as diferenças em nossa sociedade?

Tais questionamentos apresentam especial relevância, notadamente se a conclusão for

que o tempo excessivo que as crianças permanecem em serviços de acolhimentos institucional

seja motivado pela idealização de características físicas das crianças/adolescentes adotados

por parte dos/das pretendentes. Conforme aponta Camila Anzini e outros11:

“A desconstrução da imagem da criança ideal, perfeita e personificada com a cor de pele

branca, é o primeiro passo para a ocorrência de mudanças nas práticas adotivas. A

miscigenação e a variabilidade na cor de pele existentes no país faz com que crianças

negras e pardas sejam a maioria dentre as brancas em grande parte das regiões. Dessa forma,

tendo em vista o sujeito a ser adotado, argumenta-se que este não deveria ser submetido a

perfazer expectativas de casais que veem na adoção uma forma de preencher, em grande

parte dos casos, o vazio criado pelo luto derivado da não possibilidade de ter um filho por

outra via, a biológica (...)”.

Em verdade, o estabelecimento de critérios para escolha, notadamente em relação à

raça/cor e etnia do adotado, além de não ter previsão em nenhum instrumento normativo

vigente no nosso país, vai contra o próprio texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, que

ressalta que uma das linhas de ação da política de atendimento é a realização das

campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes

afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores

11 ANZINI, Camila Pinheiro. CAPELETTO, Eloisa. COSTA, Guilherme. LIMA, Mikeller Freire de. SOUZA, Thaís Caroline
de. CORREIO, Mariana Datria Schulze. Difi culdades da adoção inter-racial: perspectivas dos profissionais da rede de
assistência social e jurídica. REDES: Revista Eletrônica Direito e Sociedade. Disponível em <
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes/article/view/3623>. Acesso em 14/12/2021.



ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de

irmãos12.

Ainda sobre o necessário estímulo à adoção inter-racial, o Estatuto dispõe que:

Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da

Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá

subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de

uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei.

§ 1º É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da

Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela

execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos

de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude,

que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-racial, de

crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades

específicas de saúde, e de grupos de irmãos.

§ 2º Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no § 1

o deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento

familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe

técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio

dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento familiar e institucional e pela

execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

§ 3º É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por

família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em

família adotiva.

Não bastasse todos os argumentos utilizados, a imprecisão do critério raça/cor e a

determinação da etnia de uma criança/adolescente feita por um terceiro constitui obstáculo ao

próprio sistema que vem sendo utilizado. Como a história do Brasil é marcada por intensa

12 ECA, art. 87, VII



miscigenação, resta constatada a existência do que Sandro Espínola13 denomina como

pigmentocracia, “uma vez que a quantidade de pretendentes que aceitam crianças pardas, ou

seja, com aparência mais próxima das brancas, é bem maior que aqueles que desejam crianças

pretas (negras para o CNA)”.

Os dados apontados no começo desta exposição indicam que apenas 4,2% dos/das

pretendentes à adoção aceitam crianças/adolescentes pretos. Por outro lado, 21,48% dos/das

pretendentes marcaram no formulário que aceitam uma criança/adolescente pardo.

Assim, além de não existir qualquer respaldo legal para que o CNJ continue a utilizar

critérios étnicos para a escolha de crianças e adolescentes, esta postura é contrária aos

interesses das crianças e adolescentes que aguardam a adoção e a evolução de toda a nossa

sociedade e constitui em uma verdadeira discriminação institucional.

Sobre a discriminação institucional, aborda Adilson José14:

“(...) forma de tratamento desfavorável que tem origem na operação de instituições públicas

ou privadas. Essa manifestação ocorre quando seus agentes tratam indivíduos ou grupos a

partir dos estereótipos negativos que circulam no plano cultural. Esse tipo de

tratamento tem um objetivo específico: a utilização de certas categorias como

critérios de ação institucional com o objetivo específico de promover a subordinação

e manter o controle social sobre membros de um determinado grupo. O conceito de

discriminação institucional possui uma dimensão coletiva porque expressa a forma

como as instituições sociais atuam para promover a subordinação, embora esse não seja seu

objetivo primário. Ao contrário de atos individuais de discriminação, que podem ser

atribuídos a determinadas pessoas, a discriminação institucional tem um caráter mais

encoberto porque não pode ser atribuída à ação de indivíduos específicos”.

13 Espíndola, Sandro Pitthan. Filho, qual é a sua raça?: Racismo institucional através do Cadastro Nacional de Adoção. Rio de
Janeiro: 2019.
14 MOREIRA, Adilson José. Tratado de Direito Antidiscriminatório. Editora Contracorrente, 2020.



Urge a transformação dessa realidade, para garantir, como é o dever do Estado e de

toda a sociedade, os direitos dessas crianças e adolescentes que já se encontram em situação

de extrema vulnerabilidade, acolhidas institucionalmente e à espera de uma família.

Pode-se concluir acerca da necessidade e importância da elaboração de políticas

públicas que levem em conta o perfil de vulnerabilidade das crianças/adolescentes

efetivamente acolhidos(as) no Brasil. O direcionamento dessas políticas públicas, neste

sentido, permitiria maior atenção àqueles que mais necessitam da intervenção estatal.

A antidiscriminação, para além de combater a mais tradicional forma de discriminação

deve combater também a discriminação indireta, a discriminação institucional e qualquer

forma de diferenciação que seja feita em virtude da raça/cor ou etnia.

No caso concreto, é de relevantíssima importância a adoção de práticas antirracistas,

vez que isto pode evitar ou minorar as consequências negativas da permanência prolongada

em serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes pretos e pardos.

1.3. DA NECESSÁRIA ATUAÇÃO ESTATAL PARA A PROTEÇÃO À CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

A Constituição Federal de 1988, denominada “Constituição Cidadã”, tem seu sistema

normativo (regras e princípios) todos baseados em um princípio-matriz, do qual emerge todo

o ordenamento constitucional e, via hierárquica, todo o ordenamento jurídico brasileiro: o

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. O referido princípio constitui-se em verdadeiro

maestro do ordenamento jurídico-constitucional e incide de forma direta nos demais

princípios e disposições previstos na Carta Magna, dentre os quais merecem relevo os

Direitos Fundamentais.



Os direitos fundamentais, cujas origens encontram-se nas Declarações de Direitos do

século XVIII e, ainda mais remotamente, no Cristianismo e no Direito Natural, encontram-se

umbilicalmente ligados à ideia de manutenção da vida digna a todos quantos existam e

pertençam a uma determinada sociedade. Ainda que em sua grande maioria e de forma

concentrada encontrem-se os Direitos Fundamentais expressamente previstos no artigo 5º da

Carta Magna, eles não se limitam àquele rol, encontrando-se dispersos por todo o texto

constitucional.

Neste diapasão, não restam dúvidas de que os direitos previstos no caput do artigo 227

da Lei Maior constituem-se em Direitos Fundamentais reservados àquelas pessoas que,

devido ao seu peculiar estado de desenvolvimento físico e mental, merecem atenção e

proteção especiais.

Tal previsão não apenas alçou o tema da proteção da criança e do adolescente ao nível

constitucional, mas foi além, conferindo-lhe o status de direito fundamental, com todas as

consequências e efeitos que derivam desta especialíssima espécie de direitos. Porém, em que

pese tal previsão constitucional, resta cada vez mais cristalino que a mera previsão hipotética

de um direito, ainda que em nível constitucional e na qualidade de direito fundamental, não

basta para modificar a realidade. É mister concretizar o conteúdo da lei, encontrando-se aí o

grande desafio para todos os operadores do Direito.

A doutrina da proteção integral foi proclamada no art. 227, da Constituição

Federal de 1988, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)



§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

(...)

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e

subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou

adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao

jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.

(...)

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos

e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à

filiação.

Os direitos fundamentais sugerem a ideia de limitação e controle dos abusos do

próprio Estado e de suas autoridades constituídas, valendo, por outro lado, como prestações

positivas a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. Esta compreensão incide,

igualmente, sobre os direitos fundamentais de criança e adolescente, os quais sustentam um

especial sistema de garantias de direitos, sendo a efetivação desta proteção dever da

família, da sociedade e do Estado.

Como se sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente comparece no nosso

ordenamento jurídico enquanto forma de regulamentação do art. 227, da Constituição Federal,

que absorveu os ditames da doutrina da proteção integral e contempla o princípio da

prioridade absoluta.

Formulado com o objetivo de intervir positivamente na tragédia de exclusão

experimentada pela nossa infância e juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente



apresenta duas propostas fundamentais, quais sejam: a) garantir que as crianças e

adolescentes brasileiros, até então reconhecidos como meros objetos de intervenção da

família e do Estado, passem a ser tratados como sujeitos de direitos; b) o

desenvolvimento de uma nova política de atendimento à infância e juventude, informada

pelos princípios constitucionais da descentralização político-administrativa (com a

consequente municipalização das ações) e da participação da sociedade civil.

Entretanto, no quadro real de marginalidade em que se encontra a grande maioria da

população brasileira (integrante do país que se transformou em ‘campeão mundial’ das

desigualdades sociais), sabemos que padecem, especialmente, as nossas crianças e

adolescentes, vítimas frágeis e vulneradas pela omissão da família, da sociedade e,

principalmente, do Estado, no que tange ao asseguramento dos seus direitos

fundamentais.

a) Princípios reitores da Doutrina da Proteção Integral

O Estatuto da Criança e do Adolescente revogou o Código de Menores de 1979 e a

FUNABEM, trazendo consigo todos os direitos da criança e do adolescente, adotando, em seu

1º artigo a Doutrina de Proteção Integral, que reconhece a criança e o adolescente como

cidadãos de direitos.

Em relação à Doutrina da Proteção Integral poderíamos resumir os fundamentos nos

termos da mais ampla interpretação da Convenção dos Direitos da Criança, da Constituição

Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente em três princípios reitores da orientação de

todos os demais princípios. Em última análise, eles justificam cada uma das especificidades

do sistema normativo, tenham as disposições origem na normativa internacional, tenham elas

sede na normativa brasileira. Em síntese:

a.1) Princípio da criança e do adolescente como sujeitos de direitos



As questões centrais que sustentam o citado princípio reconhecem a criança e o

adolescente como sujeitos destacados no âmbito dos Direitos Humanos; elevam o respeito à

dignidade como do fundamento da própria condição humana; exigem a satisfação de

determinadas necessidades ou interesses como pressuposto de um estado de dignidade;

impõem ao Poder Público, como fundamento ético da existência do próprio Estado, o dever

de garantir o mínimo para um estado de dignidade; e, finalmente, reconhecem a diferença

como da essencialidade da condição humana.

Cada uma dessas questões centrais, com assento nos fundamentos da Carta Universal

dos Direitos do Homem, faz de crianças e adolescentes, porque portadores de interesses ou

necessidades com tutela diferenciada, sujeitos qualificados no âmbito das relações jurídicas.

Nesse contexto, merece atenção diferenciada o sentido da palavra direito.

Assim, o direito de que crianças e adolescentes são sujeitos diz respeito à proteção

legal de necessidades ou interesses eleitos e explicitados como tais pela ordem jurídica,

porque, como dito, necessidades e interesses materialmente identificáveis, com a definição,

além do titular da obrigação correspondente, inclusive os legitimados ao exercício, dos

instrumentos de exigibilidade e das consequências pelo descumprimento.

a.2) Princípio do respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento

Nos termos do artigo 3º do Estatuto, deve-se assegurar à criança e ao adolescente, por

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com condições de liberdade e de

dignidade. Em outras palavras, está afirmado neste dispositivo da lei estatutária o princípio do

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Como sujeitos em condição

peculiar, têm crianças e adolescentes, além dos universais, necessidades e interesses

adicionais. Em consequência, direitos adicionais e diferenciadas formas de garantia.



Tal preceito veio consubstanciar que crianças e adolescentes, além de serem

portadores dos mesmos direitos conferidos à pessoa adulta, são detentores de algo mais, ou

seja, de uma atenção especial, logo, seus interesses deverão sobrepor-se a qualquer outro bem

jurídico tutelado.

Esta condição especial prima por garantir-lhes direitos e deveres individuais e

coletivos e todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar um bom

desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de liberdade e dignidade.

Relaciona-se com o processo de transformação físico-psíquico a que estão submetidos a

criança e o adolescente e que os diferem dos adultos e do tratamento dispensado a estes.

Ainda de acordo com o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, na

interpretação deste diploma legislativo deverá se levar em conta os fins sociais a que ele se

dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e

precisamente a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em

desenvolvimento.

a.3) Princípio da prioridade absoluta

Desde a Declaração Universal dos Direitos da Criança há previsão do princípio do

superior interesse, vejamos:

Princípio II. A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidade e

facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico,

mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade e

dignidade. Na instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta, sobretudo,

os melhores interesses da criança.

(...)



Princípio VII (...) O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles

que têm a responsabilidade por sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe,

em primeira instância, a seus pais.

Do mesmo modo, o art. 3º, item I, da Convenção sobre os Direitos da Criança, dispõe

acerca do princípio do superior interesse da criança: “Todas as ações relativas às crianças,

levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais,

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o

interesse maior da criança”.

No âmbito interno, a regulamentação do citado princípio pelo parágrafo único do

artigo 4º do Estatuto deixa explícito o sentido material da eleição constitucional, ao dizer que

a prioridade absoluta compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer

circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; e, finalmente,

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância

e à juventude.

Trata-se de disposições autoexplicativas, que repercutem tanto em relação às

obrigações da competência do Poder Público como em relação aos critérios para a solução de

lides de caráter interpessoal, familiar, patrimonial ou de qualquer outra natureza.

Assim, o princípio do superior interesse da criança deve servir como norte para

qualquer matéria afeta à criança ou ao adolescente, aplicando-se desde a elaboração e

aprovação de leis, no momento da escolha de políticas públicas para assegurar os direitos

fundamentais e também na efetiva aplicação desses direitos.

A importância do princípio reside não só na clareza e abrangência da norma

regulamentadora, mas especialmente no status constitucional conferido ao exercício dos

instrumentos de exigibilidade. Os critérios de escolha saem, portanto, da seara dos juízos de

conveniência e de oportunidade. Tampouco aceitam razões pautadas na percepção peculiar do



gestor público ou do aplicador da norma no caso concreto. Cuida-se de critério de natureza

indeclinável e indisponível.

b) Do direito à convivência familiar e comunitária

O direito à convivência familiar é reconhecido constitucionalmente no seu art. 227. A

Carta Magna também outorga proteção especial à família, assegurando que esta é a base da

sociedade (art. 226). Assim, tem-se que a convivência familiar e comunitária é um direito

fundamental de crianças e adolescentes garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Em seu artigo 19, o ECA estabelece:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e,

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária,

em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Sendo assim, o ECA eleva ao nível de direito fundamental a convivência familiar e

comunitária. O fundamento está na consideração da criança e do adolescente como pessoas

em desenvolvimento, e que imprescindem de valores éticos, morais e cívicos, para

complementarem a sua jornada em busca da vida adulta15.

1.4 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COMO ULTIMA RATIO

A Constituição Federal de 1988, inaugurando a fase da proteção integral, estabeleceu

em seu art. 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente os direitos humanos fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade,

15 ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2011.



colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão.

Neste ponto, o texto constitucional refletiu o texto da Convenção sobre os Direitos da

Criança, promulgado um ano depois. A doutrina da proteção integral coloca a criança e o

adolescente como sujeitos de direitos, não podendo ser tratados como objetos, de maneira que

sejam assegurados a estes todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem

prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde o seu

artigo 1º.

O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente desde o seu artigo

1º. A inspiração da proteção integral pode ser apontada desde a Declaração de Genebra sobre

os Direitos da Criança (1924), na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, art. 25,

§2º), na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959, art. Princípio II), no Pacto

Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966, art. 24, item I), no Pacto Internacional dos

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966, art. 10, item 3), na Convenção Americana

sobre Direitos Humanos (1969, art. 19) e na Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)

Conforme os artigos 23 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente16, a medida

extrema de suspensão do poder familiar deve ser aplicada apenas nos casos em que,

injustificadamente, os pais ou responsáveis deixarem de cumprir os deveres de sustentar e

proteger seus filhos/filhas, em que as crianças e adolescentes forem submetidos a abusos ou

maus tratos ou devido ao descumprimento de determinações judiciais.

16 Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio
poder poder familiar . (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)
§ 1º Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em
sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e
promoção. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
§ 2º A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de
condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra
filho, filha ou outro descendente. (Redação dada pela Lei nº 13.715, de 2018)
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório,
nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a
que alude o art. 22. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)



Neste sentido, o acolhimento institucional deve ser uma medida excepcional e

provisória e o ECA obriga que se assegure a “preservação dos vínculos familiares e a

integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família de

origem” (artigos 92 e 100). Nesta hipótese, a lei manda que a colocação em família substituta

se dê em definitivo, por meio da adoção ou, provisoriamente, via tutela ou guarda (artigos 28

a 52 do ECA), sempre por decisão judicial.

Além da determinação legal, não se pode olvidar que a permanência prolongada em

acolhimento institucional, situação absolutamente excepcional nos termos da legislação

vigente, afeta a sociabilidade e a manutenção de vínculos na vida adulta dessas crianças e

adolescentes institucionalizados, sendo certo que o Estatuto indica que a permanência em

programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses),

salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente

fundamentada pela autoridade judiciária17.

Sobre a institucionalização prolongada, aponta Mônica Rodrigues Cuneo18:

“A institucionalização prolongada impede a ocorrência de condições favoráveis ao bom

desenvolvimento da criança. A falta da vida em família dificulta a atenção individualizada,

o que constitui obstáculo ao pleno desenvolvimento das potencialidades biopsicossociais da

criança. A submissão a rotinas rígidas e o convívio restrito às mesmas pessoas

comprometem o sadio desenvolvimento da criança, além de limitar suas possibilidades e

oportunidades de desenvolver relações sociais amplas e diversificadas. A dinâmica

institucional aprisiona a criança e não a protege da angústia de, mais tarde, enfrentar o

mundo externo, que se lhe afigura misterioso e desconhecido.

(...)

17 ECA, art. 19, §2º
18 CUNEO, Mônica. Abrigamento prolongado: os filhos do esquecimento – a institucionalização prolongada de crianças e as
marcas que ficam. In: MÓDULO CRIANÇA E ADOLESCENTE. 3º Censo da População Infanto-juvenil Abrigada no
Estado do Rio de Janeiro (30/06/2009). Rio de Janeiro: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 2009. Disponível em:
http://mca.mp.rj.gov.br/censos/3o-censo/. Acesso em 14/12/2021.



Sabe-se que são as interações recíprocas que possibilitam o processo de diferenciação do

self, vale dizer da formação do “eu”, sendo vital que a criança adquirida uma noção de si

mesma como entidade distinta e diferenciada das outras e simultaneamente conectada

emocional e socialmente a elas”.

Certo é que o instituto do acolhimento institucional se apresenta como medida

absolutamente excepcional, a ser aplicada apenas quando nenhuma outra medida mais

protetiva à criança/adolescente possa ser adotada.

Nesta esteira, em conformidade com o art. 19 do ECA, com redação dada pela Lei nº

13.257/2016, “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e

comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”. O referido dispositivo

legal aponta ainda que a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua

família terá preferência em relação a qualquer outra providência.

Na linha do mandamento constitucional, é garantido à criança e ao adolescente, com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão19.

Demonstra-se relevante o destaque da doutrina da proteção integral, repousado sobre

o princípio da dignidade da pessoa humana, evidenciando a completa, necessária e

indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera no que tange ao interesse

superior da criança e do adolescente.

Nesta perspectiva, entende-se ser primordial a adoção, pelo Estado, de medidas que

contribuam para a desinstitucionalização das crianças e adolescentes submetidos à

excepcional medida de institucionalização, como forma de garantir-lhes o pleno

19 Art. 227, da Constituição Federal.



desenvolvimento físico, mental e social, que a convivência familiar e comunitária pode

possibilitar-lhes.

Não há qualquer vantagem à criança/adolescente que passe longos períodos

institucionalizados. Em verdade, pode-se apontar que a criança que está em situação de

acolhimento institucional carrega consigo o estigma da instituição, acarretando em diversos

diversos prejuízos de ordem psíquica, moral e emocional dos/das acolhidos(as), com reflexos

na vida adulta.

1.5 DA NECESSÁRIA SOCIALIZAÇÃO DO ENSINO ANTIRRACISTA COMO

MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO ESTRUTURAL

É sabido que a adoção consiste em estabelecer vínculo de filiação, “trazendo para sua

família na condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha20”. De igual modo e em

especial em se tratando de crianças e adolescentes que foram submetidos ao acolhimento

institucional, pode-se afirmar que a adoção se constitui como um processo humano e social

que garante à criança e adolescente um ambiente seguro para o seu desenvolvimento,

evitando que este seja comprometido pelas consequências decorrentes da permanência

prolongada em um serviço de acolhimento institucional.

Um dos requisitos previstos pelo ECA para adoção é que ela apresente reais vantagens

para o adotando e funde-se em motivos legítimos, em verdade este é o principal requisito para

o processo de adoção, vez que o conjunto protetivo busca o bem-estar primordial da

criança/adolescente adotado.

20 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro-direito de família. São Paulo: Saraiva, 1995.



Neste sentido, os laços familiares estabelecidos com a adoção têm o objetivo de

manter crianças e adolescentes amparados emocionalmente, para que possam livre e

felizmente trilhar o caminho da estruturação de sua personalidade21.

O desenvolvimento da criança não pode ser compreendido à parte do cuidado que lhe

é dispensado. Com isso, a família, em seu aspecto mais moderno, é concebida como espaço de

realização da dignidade do ser humano.

De outro lado, não se pode olvidar que além dos problemas gerais que são enfrentados

pelas crianças adotadas, filhos/filhas de uma adoção inter-racial precisam também lidar com

as diferenças físicas e, às vezes, culturais. Neste contexto, afirma Sandro Espíndola22 sobre o

relevante trabalho das equipes preparatórias dos/das pretendentes à adoção. Segue destacando

que:

“Esses técnicos deverão dar ênfase ao deslindamento das reais motivações que

levaram os interessados a buscar o caminho da adoção e deverão sempre responder às

expectativas e ansiedades dos pretendentes, para que eles possam compreender que seus

futuros filhos carregam, inexoravelmente, as marcas do abandono e da rejeição familiar,

que somente serão superadas com muita paciência e afeto.

Um interessado em adotar que, após todo esse percurso preparatório, ainda

assim recusa a possibilidade de constituir uma família multirracial, não compreende

o verdadeiro significado da adoção; consequentemente, não está apto a exercê-la e

deve ser considerado inabilitado” (grifos aditados).

Assim, a capacitação de todos os profissionais que trabalham com os processos de

adoção se mostra indispensável para que sejam capazes de identificar se os habilitados à

adoção estão devidamente preparados à filiação adotiva e não apenas interessados em

imitar a constituição de uma família biológica.

21 ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2011.
22 Espíndola, Sandro Pithan. Filho, qual é a sua raça?: Racismo institucional através do Cadastro Nacional de Adoção. Rio de
Janeiro: 2019.



De outro lado, aos pretendentes devem ser oferecidos cursos continuados acerca da

temática racial, abordando temas relativos à discriminação racial, racismo e adoção inter-

racial, objetivando uma maior qualificação desses pretendentes, para que tenham consciência

do papel que desempenham na vida daquela criança/adolescente.

Neste viés, os candidatos a pais e mães devem entender como sair da inércia e

articular com as diferenças e não excluí-las. Conforme Matheus Rodrigues e Caroline Sátiro

de Holanda23:

“As práticas de empoderamento transmitidas pelos pais adotivos, na experiência inter-racial,

serão decisivas para a formação de uma identidade segura e consciente do adotado. É acima

de tudo uma decisão política de combater uma sociedade inteira, para que as futuras

gerações repensem sobre o racismo e permitam a integração de raças, sem estabelecer

padrões segregacionistas. Se esse pensamento não surge do seio familiar, com a quebra das

normas brancas europeias, dificilmente a família estará cooperando para exaltar a criança

negra (...)”.

O amparo psicológico e social que se propõe seja oferecido aos adotantes não deve se

restringir ao curso judicial da adoção, devendo existir o acompanhamento e amparo pela

equipe interprofissional durante a adaptação e formação de vínculos de afeto entre os

envolvidos.

Somente com uma devida compreensão da questão racial é que é possível exercer uma

parentalidade saudável. Nesta perspectiva, entende-se ser primordial a adoção de medidas

que contribuam para a instrumentalização do direito à convivência familiar e comunitária da

criança e adolescente, dando cumprimento ao princípio do superior interesse, evitando ao

máximo que estes sujeitos, enquanto pessoas em desenvolvimento, sejam submetidos à longos

períodos de institucionalização.

23 RODRIGUES, Matheus. HOLANDA, Caroline Sátiro. A adoção inter-racial: por uma correta compreensão da
problemática da raça. Disponível em < https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/30806>. Acesso em
15/12/2021.



2. DO PEDIDO

Por todos esses fundamentos, as instituições requerentes apresentam o presente pedido

de providências, com vistas à:

1 – Inserir, no artigo terceiro, dois parágrafos: a) o primeiro vedando a possibilidade

de escolha da raça/cor e/ou etnia da criança/adolescentes pelos/pelas pretendentes, nos

seguintes termos: “É vedada, pelas partes interessadas em adotar crianças, a opção pela

raça/cor e/ou etnia da criança/adolescente”; b) o segundo determinando que os cursos

preparatórios à adoção envolvam, necessariamente, discussões a respeito do racismo, com

ênfase nas disposições da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação

Racial e Formas Correlatas de Intolerância, nos seguintes termos: “Os cursos preparatórios à

adoção, referidos no art. 197-C da Lei 8.069/90, deverão abordar, necessariamente, discussões

a respeito da educação para as relações étnico-raciais, com ênfase nas disposições da

Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de

Intolerância, e das Leis n.: 10.639/2003, 11.645/2008, 12.288/2010”.

2 – Capacitar, de forma permanente, as equipes técnicas das Varas da Infância e

Juventude a respeito da educação para as relações étnico-raciais, com ênfase nas disposições

da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas

de Intolerância, e das Leis n.: 10.639/2003, 11.645/2008, 12.288/2010.

3 – Capacitar, de forma permanente, os Juízes e Juízas com atribuição em infância e

juventude a respeito da educação para as relações étnico-raciais, com ênfase nas disposições

da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas

de Intolerância, e das Leis n.: 10.639/2003, 11.645/2008, 12.288/2010.



4 – Convocação de audiência pública para que a sociedade civil organizada possa ser

ouvida, discutindo a problemática apresentada no presente requerimento, e apresente suas

propostas e sugestões, assegurando a participação popular na efetivação dos direitos

referentes às crianças e adolescentes, conforme previsão no art. 227 da Constituição Federal e

disposições contidas na Lei n. 8.069/90.

Instruem a presente petição relatórios multiprofissionais elaborados pela equipe

técnica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, bem como tese apresentada à FIOCRUZ,

pelo juiz Sandro Pitthan Espíndola, do TJRJ.

Protesta provar o alegado por todas as provas em direito admitidas, em especial

documental suplementar, pericial, sugerindo-se, conforme item 04, a convocação de audiência

pública.

Brasília, 21 de março de 2022, Dia Internacional pela Eliminação da

Discriminação Racial.

Gisele Aguiar Ribeiro Pereira Argolo

Defensora Pública da BA

Rodrigo Azambuja Martins

Defensor Público do RJ

Laíssa Souza de Araújo Rocha

Defensora Pública da BA

Eva dos Santos Rodrigues

Defensora Pública da BA

Lívia Silva de Almeida

Defensora Pública da BA

Daniele da Silva de Magalhães

Defensora Pública do RJ

Daniela Martins Considera

Defensora Pública do RJ

Paola Villar Gradin

Defensora Pública do RJ
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