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Em cumprimento à ordem judicial, REAVALIEI o seguinte bem
móvel:
Perfuratriz Direcional Case/610, Ano de Fabricação/Modelo: 2004,
Chassi: 0344225.
ESTADO GERAL DO BEM:
- A Perfuratriz estava desmontada. Ciente de que o bem irá a leilão, o
representante legal da empresa e seu fiel depositário, Jefferson
Mendes da Silva, contratou um mecânico para montá-la e realizar os
reparos necessários para que volte a funcionar.
- Todavia, até a data de hoje, a Perfuratriz não estava inteiramente
montada, de maneira que não foi possível averiguar se de fato está
funcionando ou não.
- Essa avaliação, portanto, levará em conta que a máquina estará em
bom estado de conversação até a data dos leilões.
AVALIAÇÃO:
- Optou-se por avaliar o bem tendo como referência a avaliação
realizada anteriormente pela colega Eli do Rocio S. Martins, em 4 de
Junho de 2014, que atribuiu à Perfuratriz o valor de R$ 180.000,00.
- E isso porque se trata de um bem com peculiaridades técnicas
bastante específicas, de difícil comparação no mercado especializado.
Ademais, esse modelo de Perfuratriz não é mais comercializado no
Brasil há alguns anos.

- Considerei, portanto, a avaliação em referência, aplicando-lhe Tabela
de Depreciação Ross-Heidecke, que pode ser utilizada tanto para bens
imóveis quanto para maquinários.

- A estimativa de vida útil de uma Perfuratriz é de 10 anos, conforme
regulamentado pela Receita Federal (NCM 8430 – cf. tabela anexa).
Considerei que a máquina estava nova em 2014, quando de sua
avaliação anterior. Não fosse isso, não haveria qualquer outro
parâmetro para avaliá-la, a não ser por seu valor residual, pois não foi
possível encontrar similares no mercado. Desse modo, de Julho de
2014 até Setembro de 2021, ela alcançou aproximadamente 70% de
sua vida útil.
- A avaliação considera, repito, que a máquina estará em bom estado
de funcionamento quando da ocorrência dos leilões, com o que se
comprometeu o seu depositário.
- Assim, tem-se que:
- Valor atual = 180.000 x (100 – 60.5) / 100 = 71.100

Valor final da avaliação: R$ 71.100,00 (setenta e um mil e cem
reais).
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