
ESTADO DO TOCANTINS 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTNIS 
 

AUTO DE  AVALIAÇÃO  
 
    Aos 22 dias do mês de maio do ano de 

Dois mil e dezesseis (22/05/2018), nesta Comarca de Ponte 

Alta/TO., em cumprimento aos Autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 

TITULO EXTRAJUDICIAL, proposta por ONIVALDO LUIZ MOSCA 

contra Orfeu Manente filho, em diligencia ao lote 10, do 

Loteamento Ponte Alta, Gleba 09, 1ª, matricula 253, com 

LIVRO 2-A de registro Geral Fls 253 com 930,90.57 há, sendo 

verificado a características do solo em de cerrado de 2º 

classe, de campo de 2º classe,   não sendo possível a vistoria 

no referido lote em lóculo tendo em vista não ter estradas 

de acessos, nem na parte superior que fica no cume da Serra 

do Ponte Alta Grande e nem no sopé da citada serra.  

        Via de acesso pela TO 255 que liga Ponte Alta à 

Mateiros tendo estrada até 75Km. 

        

Foi verificado que o imóvel não possui benfeitorias. 
 Declividade: Varia de áreas plaina 

 



 áreas com pouca declividade 

 
e passando áreas com declividade bastante acentuada as 

escarpas da serra (tornando impróprio para a pratica da agricultura)  

.  
O acesso: Só a cavalo ou à pé, não possui acesso para veiculo 

a não ser que abra com o mesmo passando por cima da vegetação natural existente.  
Localização: O imóvel encontra se situado em uma área de 

difícil acesso.  



                                                   Solo: arenoso 

 
 
 
e nas escarpas o solo apresenta bastante pedregoso (foto na 

subida da serra, estrada que liga Ponte Alta à Mateiros/TO.) 

  
A presente avaliação foi efetuado pelo método comparativo 

de preços praticado no mercado local de área semelhante. 
Avalio a mesma por benfeitorias por R$ 744.724,56 (Hum 

milhão duzentos e nove mil e quarenta e quatro reais e zero oito centavos).  
E para constar, lavrei o presente auto que lido e achado 

conforme, será devidamente assinado. 
Ponte Alta do Tocantins/TO.,22/05/2018. 

 
 

VILSON LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS 
Oficial de Justiça 

Avaliador 
 


