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LAUDO DE AVALIAÇÃO 

                    Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (02/03/2022), em 
cumprimento ao mandado extraído da Ação de Execução acima identificada, eu Oficial de 
Justiça ao final assinado, em diligência no imóvel rural designado como, Fazenda Sobradinho, 
Registro R-01-M-739, Fl. 89 L – 20, Cartório de Registro de Imóveis de Natividade. Procedi a 
AVALIAÇÃO do imóvel caracterizado no mandado, na forma a seguir descrita: 

 

 Fazenda Sobradinho, com a área de 242,00 hectares, situado no município de Chapada 
da Natividade-TO, com limites e confrontações constantes na Matrícula nº 739. O imóvel 
é de terras de cerrado, de topografia inclinada e plana, possui água permanente. Está 
toda cercada com arame liso com estacas de sucupira e aroeira. Possui 17 alqueires de 
pastagem sendo 2 de brachiaria em bom estado e 15 de capim andropogon em estado 
de abandono ( sujo). A casa sede é construída com adobe e remodelada com tijolos, 
coberta com telhas plan e madeira serrada, portas e janelas de madeira, piso de cimento 
queimado, paredes internas com reboco e externas sem, com 8 cômodos e área em L. 
Curral de madeira serrada com 2 divisões, tronco e embarcador em ótimo estado de 
conservação tendo sido construído recentemente.  Há 01 pocilga de tijolo coberta com 
telha de brasilit e piso de cimento rústico (chiqueiro para porco); contém 01 barragem. A 
propriedade tem energia elétrica e antena de telefone rural. 

 AVALIO o imóvel acima citado e suas benfeitorias no valor de R$ 4.133,00 (quatro mil cento e 
trinta e três reais) o hectare, perfazendo o valor total do imóvel em R$ 1.000,186,00 ( um 
milhão, cento e oitenta e seis reais). 

 

 

Natividade-TO, 03 de março de 2022. 

 

Eliane Barbosa Pinto 

Oficial de Justiça 

 


