
ADOÇÃO TARDIA
Adoção de crianças mais velhas e adolescentes

Síntese da entrevista do MP no Rádio, 22/05/2018
Dra. Mariana Seifert Bazzo - Promotora da Infância - Adoção
(25 de Maio é o Dia Nacional da Adoção, instituído pela Lei nº 10.447/2002)

A preferência da imensa maioria dos interessados é por crianças do sexo feminino
de zero a três anos. Outros critérios preferidos são de boa condição de saúde física,
mental. Cor e raça também entram nos critérios. A conta do Paraná (3600 pessoas
habilitadas por 452 crianças cadastradas para adoção) é realidade nacional, pois a
maior  parte  são crianças mais  velhas,  principalmente  pretos  e  pardos,  e  muitos
deles com saúde física e/ou mental com alguma espécie de comprometimento. Ou
seja, longe do perfil preferido.

Os processos de destituição do poder familiar são muito complexos. O ECA prevê
que devem ser exauridos todos os meios para que as crianças/jovens permaneçam
com suas famílias de origem (naturais). Em geral as famílias são observadas por
certo período, não sendo incomum a reintegração familiar.

Sobre diferença de adaptação da criança mais velha para um bebê:

Não há estatística segura de que a adaptação é mais simples em criança de perfil
preferido entre os pretendentes (menina de zero a três anos). Há que se ponderar,
inclusive, que há pessoas que terão mais dificuldades de adaptação ao bebê, pois
demandam cuidado em tempo integral.  Enquanto crianças maiores não dariam o
mesmo tipo de trabalho, o que, quem sabe, facilitaria a adaptação dependendo das
características  do  pretendente  a  adotante.  Ocorre  que  crianças  menores  trazem
consigo  menos  elementos  de  sua  família/criação  anterior.  Mas  não  se  pode
confundir isso com "previsibilidade", pois os bebês também serão adotados a partir
de uma imprevisibilidade.

O  que  se  tem  como  principal  critério  para  uma  adaptação  adequada,  é  a
disponibilidade afetiva e a vinculação do adotante em relação ao adotado. Portanto,
o  fator  determinante  para  que  a  adoção  seja  bem  sucedida  é  a  verdadeira
disponibilidade  afetiva  do  adotante.  Por  isso,  não  se  pode  falar  em idade  mais
adequada, e sim de uma cultura que necessita ser modificada, considerando a boa
possibilidade de sucesso da adoção tardia. Daí a necessidade de campanhas nesse
sentido, conforme inteligência do ECA, desde 2009, no artigo 87.

Portanto,  desde  que  exita  afeto,  a  possibilidade  de  adaptação  à  nova  família  é
imensa. Não há motivo fundamentado para a preferência já citada.



Condições para adoção:

A pessoa  interessada  deve  procurar  a  Vara  da  Infância  de  seu  município,  com
documentos pessoais, comprovante de residência e de renda, atestado médico de
sanidade física e mental e certidões de antecedentes cíveis e criminais. No Paraná
não há necessidade de advogado. A idade mínima para se habilitar é de 18 anos,
independente de estado civil,  desde que seja respeitada a diferença de 16 anos
entre adotante e adotado. O principal critério, no entanto, é a disponibilidade afetiva,
pois determina se há ou não condições. Para a apuração o pretendente passará por
diversas  etapas  para  que  demonstre,  ou  não,  preparo.  Ocasião  em  que  o
pretendente fica ciente de que é uma situação definitiva, ou seja: como se o adotado
fosse filho biológico, com todos os deveres e direitos, prazeres e frustrações. Em
suma, é uma relação/vínculo familiar com todas as responsabilidades dela inerentes.

Há um período de aproximação com o habilitado a uma criança dentro de seu perfil
na entidade. Posteriormente há o Estágio de Convivência, em que a criança vai para
a residência do pretendente.

Apadrinhamento Afetivo:

O apadrinhamento  afetivo  é  um programa novo,  que  permite  a  aproximação de
certas  crianças  (em regra  vem  acontecendo  com  os  adolescentes)  que  não  se
enquadram  no  perfil  majoritário.  São  colocados  em  contato  com  padrinhos  e
convivem com essas pessoas. Não raras vezes esse convívio gera um afeto que se
torna uma adoção.

A habilitação  dos  adotantes  que  tem  interesse  na  adoção  tardia,  promove  um
equilíbrio da conta entre pretendentes e pretendidos. E o processo é mais célere,
tendo em vista a maior disponibilidade de crianças nesse perfil.

Quem trabalha na área da infância afirma que são inúmeros os casos de sucesso
em adoções tardias, por isso deve ser incentivada.

Texto desenvolvido por André Cirino dos Santos - CAOPCAE/MPPR



Adoção de crianças mais velhas e adolescentes é tema de entrevista

MP no Rádio - 22/05/2018
Entrevistada: Dra. Mariana Seifert Bazzo, Promotora de Justiça

Na sexta-feira, 25 de maio, é Dia Nacional da Adoção. O MP no Rádio desta semana
fala sobre este tema, com destaque para os casos de adoção tardia, ou seja, de
crianças  com mais  de  três  anos  e  adolescentes  -  público  que,  via  de  regra,  é
preterido pelos que se habilitam a adotar um filho. No Paraná, por exemplo, há 3,6
mil  pessoas dispostas a adotar  e 452 crianças e adolescentes cadastrados para
adoção. Em tese, portanto, não deveria haver meninos e meninas aguardando por
uma família que os receba, mas a espera persiste porque muitas pessoas querem
adotar somente bebês.

Para falar sobre esse assunto, recebemos a promotora de Justiça Mariana Seifert
Bazzo,  do  Ministério  Público  do  Paraná,  que  atua  na  Promotoria  de  Justiça
especializada em adoção em Curitiba.
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