
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 São José III", neste município de
Taguatinga-TO com área de 210,2405ha (duzentos e dez hectares, vinte
e quatro ares e cinco centiares), destacados de uma área maior de
630,7215 hectares, sendo que a área anterior era de mais ou menos
100 (cem) alqueires, ou seja, 484.000 hectares, sendo que após a
medição verificou-se a área certa e exata de 630,73 hectares em terras
de campo cerrado e cultura, dentro dos limites e confrontações
constantes da Matricula 1.763. REGISTROS ANTERIORES: Livro 2-F,
fls. 262v sob a M-296/R10 do CRI. Taguatinga-TO, 31 de maio de 2004.
Imóvel este de propriedade do Sr JOFRE RODRIGUES HONORATO, as
confrontações estão confinados na Matrícula n° R-01-M-1.763 no
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1° de Notas de
Taguatinga-TO . com todas as suas benfeitorias.

Considerando que a referida terra é composta de área de
campo, cerrado e cultura, sendo esta mecanizada, com benfeitorias: tais
como pastagens, cercas de arame liso etc, é que passo a avaliar em R$
9000,00 (nove mil reais) o hectares.

Desta feita totaliza-se os 210,2405ha (duzentos e dez
hectares, vinte e quatro ares e cinco centiares) a importância de R$
9.000,00 x 210,2405ha que é igual a R$ 1.892,164,00 (hum milhão
oitocentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e quatro reais).

Esta é a presente avaliaçãí/em sua melhor forma de direito.

de Justiça


