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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
l COMARCA DE ARARAS - FORO DE ARARAS - 3a VARA CÍVEL
t Avenida António Prudente.322,., Jardim Universitário - CEP 13607-335,
j Fone: 19-3541-0670, Araras-SP - E-mail: araras3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h3Qmm àsl9hOOmin
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CARTA PRECATÓRIA - PROCESSO DIGITAL

Processo Digital n°:
Classe - Assunto:
Execf&ente:
Executado:
Prazo para Cumprimento:
Valor da Causa:

1001200-23.2014.8.26.0038
Execução de Título Extrajudicial - Cheque
ONIVALDO LUIZ MOSCA
ORFEU MANENTE FILHO
60 dias
RS 122.033,11

DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3U VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS
DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PONTE ALTA-TO

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). António César Hildebrand e Silva, MM. Juiz(a) de Direito da 3a Vara
de Araras, Estado de São Pauío, na forma da lei,

FAZ SABER ao(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Comarca deprecada, ao qual esta
for distribuída que, perante este Juízo e respectivo Cartório, se processam os termos e atos da ação
em epígrafe.

FINALIDADE: Proceder à AVALIAÇÃO e PRACEAMENTO do bem a seguir descrito,
penhorado nos autos em epígrafe, conforme Auto/Termo de Penhora disponibilizado na internet:

Bem penhorado: "UM LOTE DE TERRA - LOTE n° 10, do loteamento denominado Ponte Alta -
Gleba íí - com área de terra de 930,90.57 (novecentos e trinta hectares, noventa ares e cinquenta e
sete centiares), situado no município de Mateiros, Estado do Tocantins. Imóvel objeto da
Matrícula M-253, Livro 2-A - Registro Geral - Fls. 253, do único Cartório de Registro de Imóveis
da Ponte Alta/TO, "

ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição
inicial, documentos e decisões) podem ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal
(art. 9°, § 1°, da Lei Federal n° 1 1.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o
site www.tisp.ius.br. informe o número do processo e a senha [Senha de acesso da pessoa
selecfDtnada] ou senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por
peticionamento eletrônico.

PESSOAS QUE DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADA(S): ONIVALDO LUIZ MOSCA, r José
Augusto Júnior, 169, CASA, Residencial Bosque de Versalles - CEP 13609-387, Araras-SP, CPF
034.179.838-00, RG 14.575.375
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PROCURADOREfES): Dr(a). Tufi Rasxid Neto, OAB n° 90684/SP.
Dr(a). Marcos Roberto Luiz, OAB n° 124669/SP.

:i TERMO DE ENCERRAMENTO

Assim, pelo que dos autos consta, expediu-se a presente, pela qual depreca a Vossa Excelência
que, após exarar o seu respeitável "cumpra-se", se digne determinar as diligências para seu
integral cumprimento com o que estará prestando relevantes serviços à justiça. Araras, 16 de
fevereiro de 2017. António Sérgio Mantoan, Supervisor de Serviço.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ESTADO DO TOCANTINS
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTNIS

AUTO DE RET1FICAÇÃO de AVALIAÇÃO

Aos 22 dias do mês de agosto do ano de Dois mil e
dezesseis (22/08/2018) , nesta Comarca de Ponte Alta/TO. , em
cumprimento ao r . despacho venho retifiaar a avaliação do
evento 17, no tocante ao erro material na escrita por extenso
do valor da avaliação.

Cumprimento aos Autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO
EXTRAJUDICIAL, proposta por ONIVALDO LUIZ MOSCA contra Orfeu
Manentges 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 2° classe, de campo
de 2° 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 '-sstrada até 75Km.

Foi verificado que o imóvel não possui benfeitorias.
Declividade: Varia de áreas plaina a 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 e si encontra situado em uma área de difícil acesso.
golo: arenoso e nas escarpas o solo apresenta bastante pedregoso (foto

na subífã 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,
Retifíco a escrita por extenso do valor da avaliação.
Avalio a mesma por benfeitorias por R$ 744.724,56 (Setecentos e

quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis
centavos).

E para constar, lavrei o presente auto que lido e achado conforme, será
devidamente assinado.

Ponte Alta do Tocantins/TO., 22/08/2018.

VILSON LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS
Jficial de Justiça

Avaliador


