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Comissão Estadual Judiciária de Adoção

Apresentação
Com a introdução da nova Lei de Adoção nº 12.010/2009, que
trouxe inovações para o Estatuto da Criança e do Adolescente relativas à
adoção, e consciente do contingente de milhares de crianças
institucionalizadas à espera da adoção em nosso país, esta Cartilha veio
ao encontro dos anseios desta Comissão, no sentido de garantir e
promover o direito ao afeto e à família.
Ancorados na legislação e nos princípios asseguradores dos
Direitos da Criança e do Adolescente, abordamos diversos temas, tais
como o procedimento adequado para iniciar o processo de adoção; as
situações que levam a criança ou o adolescente a vivenciar a adoção, e
temas polêmicos com relação a essa modalidade de colocação em família
substituta.
Cuidamos, principalmente, de trazer esclarecimentos à sociedade e
aos órgãos vinculados à infância e juventude, sobre a adoção e seu
procedimento legal, pois esta, no Brasil, ainda é cercada de dúvidas e
preconceitos.
Esperamos que este material também auxilie as práticas
profissionais voltadas para ações consistentes, inspiradas nas premissas
do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como para a garantia dos
direitos da infância e juventude, trazendo estímulo e enriquecimento aos
profissionais, tanto do judiciário quanto do serviço social e médico, que
acompanham os adotantes e adotandos durante o processo de adoção e
no período pós-adoção.
A Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Tocantins
deseja, principalmente, sinalizar o caminho adequado a ser percorrido
quando se pretende adotar, auxiliando no alcance das expectativas e
motivações do adotante, geradas pelo amor a ser compartilhado,
integrando a criança ou o adolescente no seio de sua família.
Desembargadora Ângela Prudente
Corregedora- Geral da Justiça do Estado do Tocantins
Presidente da CEJA/TO
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O Que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção?
A Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Tocantins
– CEJA/TO integra a estrutura administrativa da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado, e foi instituída pela Resolução nº 03/94, do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins, com a finalidade de contribuir para a
garantia do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes,
segundo os ditames da Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.
São diversas as atribuições da Comissão Estadual Judiciária de
Adoção, destacando-se dentre elas, no âmbito da adoção nacional no
Estado do Tocantins, o gerenciamento da manutenção e correta
alimentação dos cadastros de pessoas ou casais habilitados à adoção e
de crianças e adolescentes em condições de serem adotados, realizados
pelos juízes, servindo-se, para tanto, do Cadastro Nacional de Adoção –
CNA, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, além do dever de
fomentar campanhas de incentivo à adoção nacional e à viabilização do
restabelecimento de vínculos familiares por meio do desenvolvimento de
um adequado processamento das adoções.
No tocante às adoções internacionais,
a CEJA exerce a função de promover o estudo
prévio e a análise dos pedidos de habilitação à
adoção, formulados por pretendentes
estrangeiros, residentes ou domiciliados fora
do país, além de expedir o laudo de habilitação
que instrui o processo judicial de adoção após
a realização do exame da aptidão e capacidade
do pretendente e a verificação de que a validade
jurídica da adoção seja assegurada no país de
origem do interessado, sendo resguardados
os direitos do adotando segundo a legislação
brasileira.
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Nesses casos, a Comissão também indica aos pretendentes
estrangeiros, depois de aprovada a sua habilitação, crianças e
adolescentes cadastrados, em condições de serem adotados, desde que
não haja interessados brasileiros ou estrangeiros residentes no país.
Outras atribuições da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do
Estado do Tocantins estão regulamentadas no art. 13, e seus incisos, do
Regimento Interno de 2011, Publicado no Diário da Justiça nº 2728, de
15/9/2011.

O que é Adoção?
A adoção é uma das modalidades de colocação de crianças ou
adolescentes em família substituta e deve ser efetivada por meio de
processo judicial, de competência do Juízo da Infância e da Juventude,
quando na localidade houver vara especializada, ou do Juízo Cível
naquelas que não a possuírem.
Por ser uma medida de exceção, somente ocorre depois de
esgotadas todas as possibilidades de retorno à família natural.
Seu procedimento é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069, de 1990, e pelo Código Civil.
A adoção atribui a condição de filho ao adotando, com os mesmos
direitos e deveres, inclusive sucessórios, e visa promover a inserção num
ambiente familiar de forma definitiva, com aquisição de vínculo jurídico
próprio da filiação, segundo as normas legais em vigor. Por esse motivo, é
irrevogável, e a morte dos adotantes não reestabelece o poder familiar dos
pais biológicos ou o vínculo com a família extensa, uma vez que, com a
adoção, o adotado perde o vínculo jurídico com pais e parentes,
subsistindo, contudo, os impedimentos matrimoniais.
A partir da adoção, os pais adotivos passam a exercer o poder
familiar sobre o adotado, poder esse que se traduz no conjunto de direitos
e deveres dos pais em relação ao filho menor de idade ou, por motivos
legalmente definidos, incapaz para os atos da vida civil.
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O Que é o Cadastro Nacional de Adoção-CNA?
O Cadastro Nacional de Adoção (CNA) é um cadastro
único, criado pelo Conselho Nacional da Justiça – CNJ, em 29 de
abril de 2008, para auxiliar todos os juízes das Varas da Infância
e Juventude ou correspondentes que conduzem os processos de
adoção em suas cidades.
O CNA objetiva dar agilidade aos procedimentos de
adoção, a partir de um mapeamento de todos os pretendentes
habilitados nos Estados brasileiros, oportunizando o cruzamento
de informações, possibilitando o encontro entre uma criança e
pretendentes, independentemente da localidade em que se
encontram. Dessa forma, todos os pretendentes, a exemplo, os
cadastrados em Palmas/TO, estão interligados aos demais
Estados brasileiros, podendo receber uma criança de qualquer
localidade desde que declarem esse interesse e assumam os
respectivos custos.

Em Quais Casos Pode Ocorrer a Adoção?
Quando se tratar de criança ou adolescente cujos pais sejam:
desconhecidos; estejam destituídos do poder familiar, ou manifestem seu
consentimento em relação à pretensão adotiva perante o Juiz competente,
em se tratando de pais biológicos menores, é obrigatório sejam eles
representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na
forma da legislação processual vigente.
Destituição do Poder Familiar:
A adoção também é recomendável nos casos em que, depois de
instaurado o devido processo legal, com a garantia do contraditório e da
ampla defesa, for prolatado sentença de destituição do poder familiar.
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A violação dos deveres legais de sustento, guarda, educação,
proteção e assistência moral/material de determinada criança,
adolescente ou grupo de irmãos, poderá implicar suspensão ou
destituição do poder familiar dos pais, o que se dará por processo judicial
que pode ser instaurado a requerimento do Ministério Público ou de quem
tenha legítimo interesse, sendo que neste último caso é imprescindível a
representação por advogado ou Defensor Público.
Entrega espontânea da criança logo após o parto:
É comum que, logo após o parto algumas mães manifestem o
desejo de entregar o filho para adoção. Nesses casos, a mãe é
encaminhada ou procura diretamente o Juizado da Infância e Juventude,
ou Fórum de sua cidade onde será atendida pela equipe psicológica e
receberá orientações dos assistentes sociais que realizarão intervenções
no sentido de compreender se, de fato, a melhor medida a ser tomada pela
família biológica em relação à criança é a adoção. Caso não seja, a equipe
procederá aos devidos encaminhamentos à rede socioassistencial; do
contrário, a mãe biológica será ouvida em juízo, para confirmar sua
decisão.
Caso a mãe seja menor de idade, é necessária a autorização de
seus pais para a entrega da criança, sendo que na falta destes, deverá
haver a anuência de pessoa maior que por ela seja responsável (guardião,
tutor ou curador nomeado pelo juiz).
No Brasil, é comum algumas pessoas assumirem apenas de fato a
guarda de uma criança ou registrarem como próprio o filho alheio. Tais
situações não estão em conformidade com a legislação brasileira, pois, na
primeira hipótese, tais pessoas não possuem legalmente o poder familiar
sobre a criança, não podendo exercer o direito de representá-la. No
segundo caso, estão cometendo o crime de falsidade ideológica e passam
a exercer o poder familiar de forma ilegal, sujeitando-se às sanções
previstas no Código Penal. Assim, quem tem interesse em adotar uma
criança deve regularizar a situação por meio de um pedido de adoção no
Juízo competente. Dessa forma, os direitos da criança ou do adolescente
serão devidamente garantidos.
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Quem Pode Adotar?
Podem adotar, sozinhos ou em conjunto,
homens e mulheres maiores de 18 anos, seja qual for
seu estado civil, desde que possam oferecer ao
adotando um ambiente familiar adequado.
O adotante deve ser, no mínimo, 16 anos mais velho que
o adotando.
As pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas,
com estáveis condições socioeconômicas, também
podem ser candidatas à adoção, que pode ser deferida
ainda, após inequívoca manifestação de vontade, ao
adotante que falecer no curso do processo.
Em se tratando de adoção conjunta, isto é, por
duas pessoas, é indispensável que os adotantes sejam
casados civilmente ou mantenham união estável,
comprovada a estabilidade da família.
Quanto aos divorciados, estes poderão adotar
conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda
e o regime de visitas.
Com o atual reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da
união estável entre homossexuais, a adoção pelos parceiros homoafetivos
com união estável reconhecida, poderá ser requerida e ter o seu regular
processamento, devendo os interessados serem submetidos às mesmas
regras aplicáveis aos casais heterossexuais.
Além dos requisitos acima, o pretendente à adoção deve estar
inscrito no CNA – Cadastro Nacional de Adoção, salvo nos casos em que
se tratar de adoção unilateral; se o pedido for formulado por parente com
quem a criança mantenha vínculos de afinidade e afetividade; ou se o
pretendente já possuir a tutela ou a guarda de criança maior de 3 anos ou
adolescente, neste, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a
fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a
ocorrência de má fé.
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Quem Pode Ser Adotado?
Perante o Juízo da Infância e Juventude, toda criança e todo
adolescente que tenham no máximo 18 anos incompletos até a data do
pedido de adoção, exceto se a criança ou adolescente já estiver sob guarda
ou tutela dos adotantes.
Perante o Juízo de Família podem ser adotados também os maiores
de 18 anos, nos termos do Código Civil.
Assim, ao contrário do que se pensa, a adoção não é uma
prerrogativa de recém-nascidos, mas também ocorre em relação a
crianças maiores ou adolescentes, é a chamada “adoção tardia”, pois
grande parte das crianças em condições de adoção possui mais de 2 anos
de idade, e nem todos os pretendentes a adoção desejam bebês como
filhos.

Eu Quero Adotar O Que Devo Fazer?
Procedimentos para adoção de crianças ou adolescentes:
1. Inscrição
Por ser vedada a adoção por procuração, o pretendente, brasileiro
ou estrangeiro residente no Brasil, deverá dirigir-se à Vara da Infância e
Juventude de seu domicílio ou, caso não haja, ao Fórum de sua cidade, onde
receberá todas as informações iniciais e será orientado a preencher o
“Formulário do Cadastro Nacional de Adoção”, o qual deverá ser entregue
posteriormente acompanhado dos seguintes documentos:
- cópias do RG e do CPF ou documento equivalente;
- cópias da certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento,
ou declaração pública de união estável (expedida há, no máximo, 30
dias);
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- comprovante de residência (contas de água, telefone, energia
elétrica...);
- comprovante de rendimentos ou declaração equivalente
(contracheque, declaração do imposto de renda, declaração do
- empregador em papel timbrado com firma reconhecida);
- atestados de sanidade física e mental;
- certidão de antecedentes criminais;
- 1 foto dos pretendentes (individual ou casal), filhos (se houver) e
da respectiva residência.
Observação: Os documentos podem ser apresentados em cópias
simples ou autenticadas, sendo que, no caso de cópias simples, estas serão
obrigatoriamente conferidas com os originais, que também deverão ser
apresentados.
2. Avaliação
A inscrição será deferida após prévia consulta aos
órgãos técnicos da Vara da Infância e Juventude e parecer
emitido pelo Ministério Público, sendo indeferida caso o
interessado não satisfaça os requisitos legais, não seja
verificada a compatibilidade com a natureza da medida ou não
ofereça ambiente familiar adequado.
3. Preparação dos pretendentes
A inscrição de postulantes à adoção será
precedida de período de preparação psicossocial e
jurídica, acompanhados e orientados pela equipe
técnica do Juízo da Infância e Juventude que poderá
incluir, se possível, o contato com crianças e
adolescentes em acolhimento familiar ou
institucional em condições de serem adotados.
4. Habilitação no Cadastro
Depois de passar pelas etapas anteriores, o pedido de inscrição
será analisado pelo Ministério Público e, finalmente, pela Autoridade
Judiciária que deferirá ou não a habilitação dos pretendentes.
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5. Da Convocação dos Pretendentes Habilitados
Deferida a habilitação e havendo criança ou adolescente em
condição de serem adotados, os pretendentes serão convocados,
obedecendo-se, para essa convocação, a ordem de inscrição no CNA –
Cadastro Nacional de Adoção.
Aceitando a criança ou adolescente disponível, os pretendentes
ajuizarão o pedido de adoção.
6. Estágio de convivência
Dependendo da situação, a adoção será precedida de estágio de
convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade
judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso, e somente se poderá
dispensá-lo se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do
adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a
conveniência da constituição do vínculo.
Esse período de convivência será sempre acompanhado pela equipe
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude
(assistentes sociais, psicólogos, médicos), a qual apresentará relatório
minucioso acerca da conveniência do deferimento da adoção.
Em se tratando de adoção de adolescente, será também necessário
o seu consentimento.
7. Sentença judicial
Após o estágio de convivência, em opinando a equipe técnica pela
conveniência da colocação em família substituta, caso não sejam
requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária
determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos
autos ao Ministério Público, por cinco dias e, em igual prazo, proferirá a
sentença judicial constitutiva estabelecendo o vínculo da adoção, que será
inscrita no registro civil mediante mandado, do qual não se fornecerá
certidão.
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O processo judicial será arquivado, e o registro original do
adotado cancelado, passando este a possuir outra certidão de
nascimento na qual constará o nome dos adotantes como pais e de seus
ascendentes como avós. Na sua nova certidão de nascimento, a criança ou
o adolescente adotado passará a ter o nome escolhido pelos adotantes e o
sobrenome destes, sendo que nenhuma observação sobre a origem do ato
poderá constar nas certidões do registro.
No Brasil são gratuitos a inscrição no Cadastro, a avaliação, o
acompanhamento e o processo judicial de adoção.

O Que É Adoção Internacional?
A adoção internacional de crianças ou adolescentes é aquela feita
por pessoa ou casal residente e domiciliado fora do Brasil.
No Brasil, a adoção internacional está condicionada à aprovação
pelas Comissões Estaduais Judiciárias de Adoção (CEJAs), às quais
compete manter o registro centralizado de dados em que constem:
candidatos estrangeiros e sua avaliação quanto à idoneidade; crianças ou
adolescentes aptos para adoção internacional, e agências ou organismos
nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de
habilitação à adoção internacional.
O s p r e t e n d e n t e s d e ve r ã o p r o c u r a r u m o r g a n i s m o
(entidade/associação) credenciado na Autoridade Central Federal do país
de acolhida, ou seja aquele onde está situada a residência, para
intermediar a adoção internacional, país este que deverá ser ratificante da
Convenção de Haia.
Um relatório será elaborado e enviado pela Autoridade Central do
país de acolhida à Autoridade Central Estadual, com cópia para a
Autoridade Central Federal Brasileira, relatório este que deverá ser,
obrigatoriamente, instruído com a documentação exigida no momento do
cadastro na entidade ou associação.
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É bom lembrar também que, com a habilitação aprovada e após o
processo judicial, nos casos de adoção por pessoa ou casal residente ou
domiciliado fora do País, o estágio de convivência, a ser cumprido no
território nacional, será de, no mínimo, trinta dias.
Em se tratando de estrangeiros residentes no Brasil, o
procedimento é idêntico ao de uma adoção feita por brasileiro. Não é
necessária a inscrição na CEJA, porém é obrigatória a inscrição no CNA. O
importante é que o estrangeiro tenha comprovação de domicílio e
estabilidade em território nacional.
Deve-se atentar, ainda, para o fato de que todos os documentos
redigidos em língua estrangeira devem estar acompanhados da necessária
tradução, realizada por tradutor público ou juramentado.

Como Posso Ajudar Crianças e Adolescentes
em Processo de Adoção, mesmo Que Não
Seja Pretendente à Adoção?
Muitas pessoas que não pretendem adotar
solidarizam-se e se prontificam a auxiliar crianças e
adolescentes e pretendentes à adoção, e pode-se prestar
esse auxílio sob várias formas: uma delas é sendo uma
família acolhedora (de apoio ou guardiã), que é uma
alternativa de convivência familiar, formalizada
judicialmente e desenvolvida como programa de política
pública por algumas prefeituras no Brasil.
O objetivo dessa medida alternativa é fornecer
uma família substituta para crianças ou adolescentes
cujos pais, provisória ou definitivamente, estejam
impedidos de conviver com seus filhos, evitando ou
interrompendo a sua institucionalização em entidades de
acolhimento institucional.

Comissão Estadual Judiciária de Adoção

14

Tanto as famílias de origem como as eventuais famílias adotivas
são acompanhadas, seja para reinserção da criança com a família natural,
seja para promover a aproximação gradativa da família adotiva.
As crianças e adolescentes preferencialmente devem estar sob os
cuidados de uma família enquanto esperam pelo retorno à família de origem
ou aguardam por uma adoção, fazendo valer os princípios fundamentais
do ECA, notadamente o direito à convivência familiar e comunitária.
Outra prática solidária é o apadrinhamento afetivo, que consiste
em apoiar afetivamente as crianças e adolescentes que vivem em
instituições de acolhimento, estejam ou não à disposição para a adoção.
Os padrinhos afetivos realizam visitas constantes ao seu afilhado
na entidade acolhedora, comemoram seu aniversário, levam-no a passeios,
orientam seus estudos e podem passar os períodos de férias, Natal e
feriados com a criança em seus lares. O apadrinhamento afetivo, como
qualquer outra medida de proteção à infância e à juventude, é um programa
que deve ser cuidadosamente acompanhado pelo organismo que o
instituiu.
Para obter outras informações sobre a existência ou não desse
programa em seu município e sobre o local onde está sendo realizado,
procure a Vara da Infância e Juventude ou Fórum de sua cidade!
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Passo a Passo da Adoção
1

TOMAR A DECISÃO!

2
CADASTRAR-SE
Procure o Juizado da Infância e da Juventude ou Fórum de sua
cidade para preencher o formulário do Cadastro Nacional da
Adoção - CNA e entregar os documentos que serão requisitados.

3
AVALIAÇÃO
O cadastro será avaliado pela equipe interprofissional da Vara
da Infância e juventude, seguido de parecer emitido pelo
Ministério Público.

4
HABILITAÇÃO
Deferida a habilitação, por meio de sentença, você
aguardará a criança ou o adolescente com o perfil desejado,
obedecendo a ordem cronológica de inscrição no Cadastro
Nacional de Adoção.
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5
CONHECER O FUTURO FILHO
Você é chamado para conhecer uma criança ou um
adolescente, para então ajuizar o pedido de adoção.

6
CONVIVÊNCIA
Dependendo da situação, a adoção poderá ser precedida de
estágio de convivência com a criança ou o adolescente, pelo prazo
fixado pelo juiz, sendo sempre acompanhado pela equipe
interprofissional que apresentará relatório acerca da conveniência
do deferimento da adoção.

7
SENTENÇA
Após a devida tramitação processual que também é acompanhada
pelo Ministério Público, o juiz preferirá sentença judicial,
estabelecendo assim o vínculo da adoção entre o pretendente e a
criança ou o adolescente; o processo será arquivado e o registro
original do adotado cancelado.

8
NOVA FAMÍLIA
A criança ou adolescente passará então a possuir outra certidão
de nascimento onde constará o nome dos adotantes como seus
pais e também dos avós.
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Entre em Contato Com a Vara Da Infância e
Juventude ou Fórum de Sua Cidade

1ª ENTRÂNCIA
ALMAS
Juiz(a): Luciana Costa
Aglantzakis
Endereço: Av. São Sebastião, Nº
46- Centro,
CEP: 77310-000
Telefone: (63) 3373-1379

FIGUEIRÓPOLIS
Juiz(a): Fabiano Gonçalves
Marques
Endereço: Rua 04, Nº 40, Centro,
CEP: 77465-000
Telefone: (63) 3374-1315

PIUM
Juiz(a): Jossanner Nery Nogueira
Luna
Endereço: Rua 03, Nº 100,
Edifício do Fórum- Centro,
CEP: 77570-000
Telefone: (63) 3368-1211

ARAGUACEMA
Juiz(a): Cibelle Mendes Beltrame
Endereço: Praça Gentil Veras, Nº
376,
CEP: 77690-000
Telefone: (63) 3472-1155

GOIATINS
Juiz(a): Aline Marinho Bailão
Endereço: Praça Montano Nunes,
S/N Edifício do Fórum Manoel
Leite Barbosa,
CEP: 77770-000
Telefone: (63) 3469-1111

PONTE ALTA
Juiz(a): Cledson José Dias Nunes
Endereço: Rua 03, Nº 645Centro,
CEP: 77590-000
Telefone: (063) 3378-1133

AURORA
Juiz(a): Antônio Dantas de
Oliveira Júnior
Endereço: Rua Rolfino Bispo,
S/N- Setor Lagoinha,
CEP: 77325-000
Telefone: (63) 3658-1111

ITACAJÁ
Juiz(a): - Ariostenis Guimarães
Vieira
Endereço:Rua C, S/N-Centro,
CEP: 77620-000
Telefone: (63) 3439-1422

TOCANTÍNIA
Juiz(a): Renata do Nascimento e
Silva
Endereço: Av. Tocantins, S/N,
CEP: 77640-000
Telefone: (63) 3367-1164

AXIXÁ
Juiz(a): Océlio Nobre da Silva
Endereço: Praça São Francisco
de Assis, Rua Augustinópolis, Nº
25,
CEP: 77930-000
Telefone: (63) 3444-1235

NOVO ACORDO
Juiz(a): Fábio Costa Gonzaga
Endereço: Rua Silvertrina
Guimarães, S/N,
CEP: 77610-000
Telefone: (63) 3369-1168

WANDERLÂNDIA
Juiz(a): José Carlos Tajra Reis
Júnior
Endereço: Praça Antônio Neto
das Flores, Nº 790,
CEP: 77860-000
Telefone: (63) 3453-1138
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2ª ENTRÂNCIA
ALVORADA
Juiz(a): Fabiano Gonçalves
Marques - Respondendo
Endereço: Av. Bernado Sayão, Nº
2315,
CEP: 77480-000
Telefone: (63) 3353-1633

CRISTALÂNDIA
Juiz(a): Agenor Alexandre da
Silva
Endereço: Av. Dom Jaime
Schuck, Nº 2850- Centro,
CEP: 77490-000
Telefone: (63) 3354-1657

ANANÁS
Juiz(a): Carlos Roberto de Sousa
Dutra
Endereço: Praça São Pedro, S/N
CEP: 77890-000
Telefone: (63) 3442-1580

FILADÉLFIA
Juiz(a): Helder Carvalho Lisboa
Endereço: Av. Getúlio Vargas, Nº
453
CEP: 77950-000
Telefone: (63) 3478-1100

PARANÃ
Juiz(a): Rodrigo da Silva Perez
Araujo
Endereço: Palácio Joaquim
Teotônio Segurado- Praça
Pedrosílio,
CEP: 77360-000
Telefone: (63) 3371 -1224

ARAGUAÇÚ
Juiz(a): Nelson Rodrigues da Silva
Endereço: Praça Raul de Jesus
Lima, Nº 08,
CEP: 77475-000
Telefone: (63) 3384-1211

FORMOSO DO ARAGUAIA
Juiz(a): Adriano Morelli
Endereço: Av. Hermínio Azevedo
Soares, S/N,
CEP: 77470-000
Telefone: (63) 3357-1291

PEIXE
Juiz(a): Cibelle Maria Bellezzia
Endereço: Av. Napoleão de
Queiroz, Lt 01/16- Setor Sul,
CEP: 77460-000
Telefone: (63) 3356-1193

ARAPOEMA
Juiz(a): Rosemilton Alves de
Oliveira
Endereço: Av. Castelo Branco, Nº
685,
CEP: 77780-000
Telefone: (63) 3435-1194

ITAGUATINS
Juiz(a): Marcéu de José Freitas
Endereço: Praça Municipal, S/N,
Centro,
CEP: 77920-000
Telefone: (63) 3477-1204

XAMBIOÁ
Juiz(a): José Roberto Ferreira
Ribeiro
Endereço: Rua José Bonifácio, Nº
414- Centro,
CEP: 77880-000
Telefone: (63) 3473-1487

AUGUSTINÓPOLIS
Juiz(a): Erivelton Cabral Silva
Endereço: Av. Góias, Nº1053 –
Centro,
CEP: 77960-000
Telefone: (63) 3456-1271

MIRANORTE
Juiz(a): Ricardo Gagliardi
Endereço: Av. Posto Ipê, Nº 1245
CEP: 77660-000
Telefone: (63) 3355-1602

COLMÉIA
Juiz(a): Jordan Jardim
Endereço: Rua 7, Nº 600 - Praça
da Justiça- Centro,
CEP: 77725-000
Telefone: (63) 3457-1361

NATIVIDADE
Juiz(a): Marcelo Laurito Paro
Endereço: Rua E, Qd. 17 Lt 11 e
16, Setor Ginasial,
CEP: 77370-000
Telefone: (63) 3372-1414
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PALMEIRÓPOLIS
Juiz(a): Rodrigo da Silva Perez
Araujo
Endereço: Praça Limirio Viana
Guimarães, Nº 244, Centro,
CEP: 77365-000
Telefone: (63) 3386-1120
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3ª ENTRÂNCIA
ARAGUAÍNA
Juizado Especial da Infância e
Juventude
Juiz(a):Julianne Freire Marques
Endereço: Rua 25 de Dezembro,
Nº 307 - Setor Central,
CEP: 77804-030
Telefone: (63) 3414-6610

GUARAÍ
Juiz(a): Mirian Alves Dourado
Endereço: Av. Bernado Sayão, Nº
3375 - Setor Aeroporto,
CEP: 77700-000
Telefone: (63) 3464-1042

PEDRO AFONSO
Juiz(a): Manuel de Faria Reis
Neto
Endereço: Av. João Damasceno
de Sá, Nº 1000,
CEP: 77710-000
Telefone: (63) 3466-1221

ARAGUATINS
Juiz(a): Nely Alves da Cruz
Endereço: Rua Floriano Peixoto
Nº 343- Centro
CEP: 77950-000
Telefone: (63) 3474-1499

GURUPI
Juiz(a): Silas Bonifácio Pereira
Endereço: Av. Rio Grande do
Norte, S/N,
CEP: 77410-080
Telefone: (63) 3612-7121

PORTO NACIONAL
Juiz(a):Helvia Tulia Sandes
Pedreira Pereira
Endereço: Av. Presidente
Kennedy Qd E, Lt 23- Setor
Aeroporto,
CEP: 77500-000
Telefone: (0xx63) 3363-1144

ARRAIAS
Juiz(a): Eduardo Barbosa
Fernandes
Endereço: Rua 7 BR-TO 050 Setor Arnaldo Pietro,
CEP:77330-000
Telefone: (63) 3653-1601

MIRACEMA
Juiz(a): André Fernando Gigo
Lemo Neto
Endereço: Praça Mariano de
Holanda Cavalcante, Nº 802,
CEP: 77650-000
Telefone: (063) 3366-2641

TAGUATINGA
Juiz(a): Jean Fernandes Barbosa
de Castro
Endereço: Av. Principal - Setor
Industrial, S/N,
CEP: 77320-000
Telefone: (63) 36541332

COLINAS
Juiz(a): Jacobine Leonardo
Telefone:
Endereço: Rua Presidente Dutra
Nº 337,
CEP: 77760-000
Telefone: (63) 3476-1671

PALMAS
Juiz(a): Silvana Maria Parfieniuk
Endereço: 504 Sul - Alameda 02 HM 1
CEP: 77021-662
Telefone: (63) 3218-4532/4533

TOCANTINÓPOLIS
Juiz(a): José Carlos Ferreira
Machado
Endereço: Rua XV de Novembro,
Nº 700- Centro,
CEP: 77900-000
Telefone: (63) 3471-3070

DIANÓPOLIS
Juiz(a): Fabiano Ribeiro
Endereço: Rua do Ouro Nº 235
Qd 69 A Lt 01- Setor Novo
Horizonte,
CEP: 77300-000
Telefone: (63) 3692-1866

PARAÍSO
Juiz(a): Gerson Fernandes
Azevedo
Endereço: Rua 13 de maio, Nº
265- Centro,
CEP: 77600-000
Telefone: (63) 3602-1360
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Fale com a CEJA/TO

SECRETARIA EXECUTIVA
Telefone: (63) 3218-4278
Endereço: Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins,
Av. Theotônio Segurado – ACSU-SE 60, Conj. 01, Lote 13
Palmas/TO. CEP 77.022-002.
E-mail: ceja@tjto.jus.br
www.tjto.jus.br/corregedoria
Em seguida, clique no Link da CEJA.
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