
ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TAGUATINGA

CARTÓRIO DO CÍVEL

A U T O D E A V A L I A Ç Ã O

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove
(22.03.2019), nesta cidade e Comarca de Taguatinga- TO em cumprimento a presente Carta
Precatória de AVALIAÇÃO, extraído dos autos n° 0001380-38.2018.827.2738, e autos de
origem n° 150 da AÇÃO DE COBRANÇA / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que o BANCO
DO BRASIL S/A, move em desfavor de JOFRE RODRIGUES HONORATO, dirigi-me a
Fazenda São José III, neste município, de posse da deprecata, procedi à AVALIAÇÃO do
bem a seguir descrito: "Uma Gleba de terras no lugar denominado 'Fazenda Veados, que
passou a se chamar "FAZENDA SANTA ISABEL IV", situada neste município, de
Taguatinga-TO, com área de mais ou menos 170 (cento e setenta) alqueires, ou seja
822,80 hectares, destacados de uma área maior de 494,50 (quatrocentos e "noventa e
quatro alqueires e meio), ou seja 2.393,38 hectares em terras de campo, dentro dos
seguintes limites e confrontações: Norte com a Fazenda a
Fazenda Velho Jove de propriedade do Sr. OSMAR HONORATO BORGES; Sul com a
Fazenda Santa Isabel III de propriedade do Sra. RODRIGO RODRIGUES HONORATO;
Leste com a Fazenda Velho Jove de propriedade do Sr. JOFRE RODRIGUES
HONORATO e a Oeste com a Fazenda Nossa Senhora D abadia, antiga veados, de
propriedade do Sr. OSMAR HONORATO BORGES". Cadastrado na Receita Federal sob
o NIFR 1.075.132-7 e ainda junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA sob o n° 000.051.304.409-7 e devidamente quites com o mesmo conforme
consta os pagamentos dos ITRs de 1999 a 2003 a parasentação do CCIR
2001/2002/2003. PROPRIETÁRIOS: Sr Gaby de Almeida Godinho, fazendeiro, portador
da C.I./RG n° 60.188 2a VIA SSP/GO e do CPF n° 011.266.951-49 e sua esposa Sra. Maria
da Conceição Carmo Godinho, professora aposentada, portadora da C.I./RG n° 76.596
SSP/GO e do CPF n° 624.263.461-91, brasileiros, casados e Camilo Gonçalves Lima,
portador do C.I./RG n° 74.547 SSP/TO e sua esposa a Sra. Lúcia Pereira de Oliveira,
brasileiros, casados, inscrito no CPF em conjunto sob o n° 354.931.941-4, todos
residentes e domiciliados nesta cidade de Taguatinga-TO. REGISTROS ANTERIORES:
Livro 2 sob a M-1407/R-01 e anteriormente no Livro 3-J, Fls 147 sob a transcrição n°
1230 de 30/11/1963 (área de 164,50 alqueires), deste CRI. Taguatinga-TO, 30 de
dezembro de 2003. Imóvel este de propriedade do Sr JOFRE RODRIGUES HONORATO,
Matrícula n° R-01-M-1732 no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1° de Notas
de Taguatinga no Livro 054, fls. 019 com todas as suas benfeitorias".

Considerando que a referida terra na sua maior parte é composta de área
de campo, mas que esta é mecanizada, com bastante benfeitorias: tais como pastagens,
cercas de arame liso etc, é que passo a avatiar em R$ 9000,00 (nove mil reais) o hectares.

Desta feita totaliza-se os 170 (cento e setenta) alqueires, ou seja 822,80
hectares de terras a importância de R$ 9.000,00 x 822,80ha que é igual a R$ 7.405.200,00
(sete milhões, quatrocentos e cinco mil e duzentos reais).

Esta é a presente avaliação em $Ma melhor forma de direito.

Valdemiyjití&ro de Queiroz
Oficial de Justiça Avaliador


