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FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara 
Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os 
autos do processo acima identifi cado, sendo o presente para CITAR a 
Requerida MARIA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS, brasileira, 
portadora do CPF nº 003.397.692-97, ATUALMENTE EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da exordial, bem como 
para INTIMAR de todos os termos dos despachos dos eventos 14 e 
123 e para: 1 - comparecer à audiência de conciliação designada para 
06/05/2019, às 14h00min, a ser realizada pelo Centro Judiciário de 
Solução de Confl itos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, coordenado 
pela Juíza de Direito Umbelina Lopes Pereira, no prédio do anexo 
do Fórum localizado na Avenida Castelo Branco, 1601, Setor Brasil, 
Araguaína/TO, CEP: 77.824-360, ou, caso já tenha mudado, no novo 
prédio estabelecido na Avenida Filadélfi a, Loteamento Chácara 89 - A, 
Araguaína - To, Setor Oeste, CEP: 77.813-410, próximo ao 2º BPM - ligar 
para confi rmar endereço no telefone (63) 3414 6618, para o fi m único de 
proceder à tentativa de acordo; 2 - querendo, responder a ação dentro 
de 15 (quinze) dias à contar da data da audiência de conciliação ou 
mediação, independente do comparecimento ou não de qualquer das 
partes, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial (artigos 335, inciso I, 341 e 344 do CPC).

ADVERTÊNCIAS: I - As partes deverão estar acompanhadas 
por seus advogados ou defensores públicos, sendo que a parte poderá 
constituir representante, por meio de procuração específi ca, com poderes 
para negociar e transigir; II - O não comparecimento injustifi cado do 
autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 
cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 
em favor da União ou do Estado; e III - A autocomposição obtida será 
reduzida a termo e homologada por sentença. Observação: As partes, 
querendo, poderão ter atendimento prévio e maiores informações à 
respeito da referida audiência junto ao Centro Judiciário de Solução de 
Confl itos e Cidadania (CEJUSC); neste caso, deverão comparecer e 
obter maiores informações junto ao CEJUSC, munidos do mandado de 
intimação. FICA A MESMA ADVERTIDA de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia - artigo 257, IV, do CPC. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afi xado no placar 
do Fórum local.

OBSERVAÇÃO: os autos tramitam por meio do processo judicial 
eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é 
permitido o acesso destes na íntegra junto ao site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo eletrônico:

https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_
controlador.php?acao=processo_consulta_publica&hash=f56a64efdc0e
97207f67f799337a5d88

ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Castelo Branco, nº 1625, 
Setor Brasil, (63) 3414-6618, Araguaína/TO - CEP: 77.824-360.

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, no dia 20 de novembro de 2018. Eu, DAYANE 
BATISTA BORGES DE SOUSA, servidor de secretaria, que digitei e 
subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo magistrado 
acima identifi cado, nos termos do art. 1º, §2º, inciso III, alínea b, da Lei 
nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea “b”, da Instrução Normativa 
nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme 
registro nos autos do presente feito.

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS NO ESTADO DO 
TOCANTINS - OCB/TO - CNPJ: 33.205.055/0001-97.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocadas nesta data, as 31 cooperativas registradas e 
sindicalizadas, fi liadas neste Sindicato e Organização das Cooperativas 
no Estado do Tocantins - OCB/TO, das quais 25 cooperativas estão aptas 
a votar, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada no 
dia 05 de dezembro de 2018, em sua sede à Av. JK, 110 Norte, Lote 11, 
CEP: 77.006-130, Palmas/TO, em primeira convocação às 9h30, com 
a presença da maioria absoluta dos representantes das cooperativas 
registradas/sindicalizadas e às 10h30, em segunda e última convocação, 
com qualquer número para deliberarem sobre:

1) Fixar os valores e formas de pagamento das contribuições 
devidas pelas sociedades cooperativas fi liadas para o Exercício 2019;

2) Apreciar e discutir e deliberar a respeito das propostas de 
Convenções Coletivas recebidas pela Fenatracoop e Sindemed.

3) Outros Assuntos.

Palmas - TO, 21 de Novembro de 2018.

Ricardo Benedito Khouri
Presidente do Conselho de Administração OCB/TO


