A DEPRECIAçAO E SEUS DOGMAS
Francisco de Assis Braga
1.Introduçao
Instituldo, no Brash, em 1948, o seguro pelo valor de novo de
bens de uso permaneceu intocável ao longo do tempo. E assim que o
vemos hoje, por exemplo, nas apolices de riscos nomeados e operacionais, e, possivelmente, na rnaioria das apolices de multirriscos.
Mas a certo é que, corn o transcorrer não dos anos mas de decadas, algumas práticas errôneas se cristalizararn e adquiriram rigidez e
rnonolitisrno tao pétreos que quern quer que as critique corre o risco
de parecer heretico ou lunatico.
Julgando rnais do que válida uma reflexao sobre o tema e rnovido pela esperança de que outros técnicos sejam atraidos para urn debate sadio e proveitoso daquilo que aqui seth posto, pretendo, neste
texto: a) prirneirarnente, relembrar alguns conceitos fiindarnentais
sobre o que é depreciaçao e de como ela pode ser aplicada; para, em
seguida, b) estender-rne sobre algumas quesrOes pontuais, as quais,
na minha por certo limitada maneira de ver, sobrelevam a outras per
sua recorréncia no dia-a-dia da atividade de regular sinistros.
2. Depreciaçao

-

Generalidades'

A depreciaçao pode set definida como o declinio no valor de
urn ativo, atribuivel a causas rais como uso e desgaste, ação do rneio
ambiente, obsolescéncia e inadequaçao, esra no sentido de impropriedade; ou, entáo, como a deterioraçao originada da idade e da

I Nate item, comaremos como referenda as excelentes tests de ALICO, John. Appraising machi-

nny and equ:pmnu. NewYork: McGraw- Hill Book Company, 1989, p. 59-78.
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uti!izaçáo de meihorias advindas de meihores métodos, de projetos
mais econômicos e eficientes, inovaçôes e avanço geral no estado da
arte, a despeito de rnanutenção razoavel e feita de modo periodicamente ótimo para os ativos em questâo.
A condi(;ao fIsica por si so nâo e depreciacao nern a (mica medida da depreciacao. Outras variáveis fazern pane do jogo, tais corno
idade, inadequacao, obsolescéncia e condiçoes de uso.
Por definiçao, a vida üxil de urna rnáquina é aquele periodo de
tempo que se estende desçle a data de sua insta!ação ate a época
em que deixa de operar. Muitos fatores afetarn a vida ótil de uma
máquina: a) o grau de uso;b) sua idade; c) a frequéncia com que é
reparada ou rej uvenescida, corn a substituiçao de suas partes vitais; e
d) o ambiente fIsico no qua! opera.
A idade apenas, a não ser em casos pontua!Issimos, nâo pode ser
considerada como a (mica base para a depreciacao, razâo pela qual o
metodo chamado de linha reta, se e de amplo uso na contabilidade,
näo tern a mesma re!evância quando se trata de ava!iaçoes para outras fina!idades, notadamente para seguro.
As condiçoes de uso constituem a!go que pode set deterrninado
apenas através da observaçao orientada por critérios previamente definidos e acordados. Técnicos diversos podem inspecionar urn item
ou equipamento e apresentarern diferentes descriçoes de sua condição. Por tal razão, a !iteratura especia!izada costurna propor critérios
corn certo grau de objetividade para faci!itar a avaliaçao das condiçôes de urna rnáquina. Foi corn tal intencão que John A!ico2 sugeriu
a tabela que se !e ao !ado:

2 Ob. cit., p. 63.
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Tabela de referéncia para depreciacao
Depreciaçao

-

%

Condiçao

Vida ttil remanescente %
-

Nova
0
5

Nova, instalada,
náo usada,
Squina em exce-

100

95

lente condiçao.

Muito boa
10
15

Como nova,
apenas levemente usada, e não
cxigindo qualquer

90
85

substituiçao de

panes ou reparos.
Boa
20
25

Máquina usada,
mas reparada ou

80
75

30

rejuvenescida3

70

35

e em excetentes

65

condiçOes.

Media
40
45
50
55
60

Máquina usada,
exigindo alguns reparos ou substituiço de panes tais
como mancais.

60
55
50
45
40

3 0 rejuvenescimento se di corn as marnstençocs amplas, corn subsrituição de panes vitals da
máquina por material novo, e são conhecidas na lIngua inglesa corno revamps.
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Utilizável
65
70
75
80

Máquina usada
em condiçoes de
operacâo, mas
exigindo consideráveis reparos ou
substituiçäo de
panes tais cotno
motores.

35
30
25
20

Pobre
85
90

Máquina usada,
exigindo reparos
maiores tais como
a substituiçio
de partes móveis
ou de relevantes
membros estruturais.

15
10

Nao suscetivet
de venda ou de
sucateamento
97.5
100

Scm qualquer
perspectiva de ser
vendida, exceto
pelo valor de seu
aproveitamento
como sucata.

A obsolescéncia ocorre corn

2.5
0

mais frequéncia em máquinas do

que em edificios.
Em rnáquinas e equipamentos, onde a tecnologia e o estado da
arte estão continuamente mudando o projeto, materiais de constru-
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cáo c o know-how de &bricaçao, 6 necessário levar em conta o grau
de obsolescéncia que tais rnudanças trazern para a perda de valor.
A obsolescencia pode ser: a) tecnológica; b) funcional; ou c) econôrnica.
"A obsolescéncia tecnologica", dizAlico, "diz respeiro a diferença
entre 0 projeto e os rnateriais de construçao utilizados nas rnáquinas
atuais quando comparados corn a maquina sob avaliaçao 4
De acordo corn o rnesrno autor, "a obsolescéncia funcional tern
a ver corn a diferença em Indices de produçao e outras caracteristicas
de capacidade entre urna nova rnáquina e a rnáquina sob avaiiaçao";
enquanto a obsolescencia econornica rernete a influencias externas
a rnáquina mesma; 6 definida como a perda na desejabilidade ou
na vida titil originada de forcas econôrnicas, tais corno mudanças
na utilizaçao ótirna, leis que restringern ou prejudicam o direito de
propriedade, e rnuclanças na relaçao oferta-procura"1
.

3.As perdas parcials: critérios de depreciaçao corn 'visao retrospectiva e prospecti'va
Reflitamos, em seguida, sobre o que ocorre corn as charnadas
perdas parciais. E regra geral e de ha muito estabelecida que se deva
levar em conta, no momento de depreciar, a vida pregressa do bern,
ou seja, seu uso, grau de obsolescéncia, idade e estado de conservaçáo; e, ainda, que a depreciaçao, se aplicavel, seja deduzida dos
prejuizos de novo. Livram-se da regra apenas os bens novos.
A tal critério, que chamamos de retrospectivo, é posslvel opor o
critério prospectivo, o qual, ao invés de olhar pan tras, fixa os ol}ios a
frente e estatui que sornente se tiver havido ganho substancial de valor
por pane do bern reparado 6 que a depreciaçio deve ser deduzida.

4 Ob. cit., p. 69.
5 Ob. cit., p. 69-70.
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Ao contrário do que muitos pensam, a abordagem prospectiva e
antiga. Vemo-la expressa, por exemplo, pelo nosso Codigo Cornercia!, que e de 1850, quando se afirma:
Art. 776 0 segurador não e obrigado a pagar mais de dois
terços do custo do conserto das avarias que tiverem acontecido ao navio segurado por fortuna do mar, contanto que o
navio fosse estimado na apélice por seu verdadeiro valor, e
os consertos náo excedam de três quartos desse valor no dizer de arbitradores expertos. Julgando estes, porém, quepelos
consertos o valor real do navio se aumentaria alern do terço dz
sorna que custariam, o seguradorpagard as despesas, abatido o
excedente valor do navio. (grifos nossos)
-

Alguém, no entanto, poderá dizer que aquilo que prevalece para
o seguro de cascos maritimos nâo deve se estender aos seguros de
propriedade em terra.
No entanto, nâo é o que dizem os textos de doutrina estrangeira,
O primeiro deles, citado a seguir, ainda mais amigo que o nosso GOdigo Comercial, pois trata de julgado ocorrido em 1841.
Weliford & Otter-Barry, comentanto o caso Vance vs Forster,
afirmam:
mas o j6ri terá de dizer em qual estado de reparos a maquinaria se encontrava quanto custaria substituir aquela
maquinaria por maquinaria nova levando em conta todas as despesas para a instalação completa dessa maquinari a nova e em quanto o moinho estaria meihor (se meihor ek
a/gum modo) corn a maquinaria nova do que estava na dpoca
do incdndio, ca dijèrença d.everd ser deduzida do custo total de
6 (grifos nossos)
pôr 14 tal maquinaria nova
-

-,

Os mesmos autores, coerentes com o que disseram acima, acrescen tam:
6 WELLFOR, A. W. Baker and OTTER-BARRY, W.W. The law relating tofFire insurance. 4 Ed
1948, p. 300-301.

Londres: Buwerworti, & Co.,
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A restauração, em muitos casos, signiñca nece.ssariamente
destrulda terá de ser substitulda por propriedade nova, e pela reposiçao o segurado pode ser posw em
posiça.o me/hor do que anus ek incendio. Assim, se maquinaria
que a propriedade

velha

e destruida e substitulda por maquinaria nova, a ma-

quinaria nova tcrá vida mais longa. Sc, portanto, o segundo é
pago por valor que representa o custo de reposição, dc estari,
em tais casos, mais do que plenamente indenizado. Conseqüentemente, alguma dcduçao tera de ser feita pela diferença
em valor entre a propriedade destruida e a propriedade nova
de caracteristica similar pela qua] foi substitulda. Nao ha, no
seguro incendio, como ocorre no seguro maritimo, qualquer
padrao certo pelo qual os valores relativos de propriedade yema e nova devam set mensurados e cada caso deve depender
de suas próprias circunstâncias. Pode muito bern ocorrer, nurn
aso particular, que nenhuma deduçao tenha & serjã'ita porque
a posiçio do segurado de modo alpirn se v/u me/horada pela
reintgraçáo'. (grifos nossos)

A dlareza da citação é cristalina, mas podera ser acoimada de
demasiado provecta, se bern que o teorema de Pirágoras é bern mais
antigo e nem por isso perdeu seu valor de verdade. Mas citemos
autores e rextos mais próximos de Ms.
Thomas & Reed, autores daquela que e, provaveirnente, a meIhor obra (cuja prirneira ediçao e de 1929 e a quarta e a tiltima, de
1977) sobre avaliacao, para seguros, de danos a propriedade jarnais
escrita, afirmam que
PrejuIzos e danos em maquinaria são coscumeiramence avaliados ou acordados pelo valor depreciado, ou pelo custo de
reposição de novo, se a apolice assim dispuser. PrejuSs pardais ii maquinaria säofixados corn base no custo de reparos menos 4reciaçdo por qualquer meihoria deco nrnte dos reparos8.
(grifos nossos)

7 Ob. cit., p. 300-30 I.
8 THOMAS, Paul I. and REED, Prentiss B. Adjustment of propeny tUna 4 Ed. New York: McGraw-Hill, 1977, P. 242-243.
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Em consonâncii corn o entendirnento anterior, asseverarn, na
mesmá obra, os autores:
Se urn ediflcio e danificado mas não destruldo, a perda sofrida pelo proprietario e costurneirarnenre rnensurada pelo
custo de sua restauraçáo nas condiçoes existentes ames da
ocorréncia do dano. Se os reparos necessirios não são ample's
So envolvem a rep osip20 de unidades inteiras, tais como teihados, So é costume fazer qua iquer deduçao do curio de reparos
POT depreciacao. Se, contudo, os reparos são suficientemente
amplos, de moe/u queparcela substancial eLi estrutura serd renovae/a, a depreciaçdo deverd ser deduzida ou abatimenrofeito
por conta eLi melhoria, pois, se assim ndo for, o proprietdrio,
uma vez terminados os reparos, estard de posse de prop riedade
corn valor major do que aquele existente antes dapereki. (grilbs nossos)
Pelo que virnos, nos casos de perdas parciais, a depreciaçao sornente devera ser deduzida do custo de reparos se eles tiverem contribuldo corn substancial ganho de valor, on igualmente substancial
meihoria (betterment) para o bern reparado.
A depreciacao näo deve, pois, ser deduzida ern qualquer caso,
rnas, sirn, de acordo corn urn critério de decisao que e aquele de yenficar se o bern teve on nâo substancial ganho de valor; ganhos muito
pequenos on desprezIveis devendo, ipso facto, serern postos de lado.
Caso seja abandonada a visão prospectiva e adotada a retrospectiva, poderá muito bern ocorrer de o segurado receber rnenos do que
perdeu, ern desobedincia data ao charnado princIpio indenitário
que os ortodoxos sernpre citam quando se tiara de dizer que nâo se
deve indenizar por valor superior ao que se perdeu. Obviamente que
não, mas o venerando princIpio indenitanio tern duas faces, vale dizer, se näo se deve indenizar a mais, tarnbern não se deve, no rninimo
por urna questäo de equidade, indenizar a rnenos.
Alias, o próprio contrato de seguros reconhece a validade do que
acabamos de dizer. Por exernplo, a cláusula 12a das Condiçoes Gerais
para Riscos Operacionais estabelece que
120
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A SEGURADORA é fcu1tado o direito de indenizar o SEGURADO corn pagamento em dinheiro ou cont reparação
ou substituiçáo dos bern sinistrados, afim de repô-los no estado
em quese athavam imediatamente ante: do a&ente, ate os lirnites de indenizaço estabeleddos na apotice. [grifos nossos]

E nâo e outro o entendimento do Codigo Civil, quando

esta-

belece que

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediance o pagarnento do prérnio, a garantir interesse kgitimo do segurado, relacivo a pessoa ou a coisa, contra riscos
p red etc rm ma d os
Art 776. 0 segurador 6 obrigado a pagar ern dinheiro o
prejuizo resultante do risco assurnido, salvo se convencionada
a reposipio cIa coisa.

(grifos nossos)

Dito de outro modo, é da natureza do contrato de seguro a
fiançao de indenizar (deixar indene, livre de dano) o segurado, qualquer procedirnento que implique pagamento menor do que o custo
dos reparos (menos eventual aurnento de valor que a realizaçao dos
reparos traga aos bens objeto dos reparos) significa frustração dos
objetivos e do espirito do contrato.
Corno a visão prospectiva da depreciaçao parece estar em desacordo corn nossas práticas, parece aconselhavel que vejamos alguns
exemplos.
Suponhamos que, no combate a incendio numa indástria, os
bombeiros moihern e sujem todo o rnaquinário de urna planta segurada. 0 esforço fbi louvável, muito embora as chamas não tenham
chegado Ia. E o que o segurado tern são apenas máquinas que exigem
limpeza, a quai, após feita, redunda numa conta de alguns milhares
de reais para as seguradores. Cabera depreciaçao sobre tal valor? Os
ortodoxos dirao que sim, pois, afinal, foram protegidas máquinas
usadas. Mas nós dizemos que nao, pois, concluido o trabalho, o segurado, quando muiro, passou a ret suas rnáquirias apenas mais urn• 121
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pas e em condiçoes de uso. Nenhum valor ihes foi adicionado pela
limpeza; apenas voltararn a sua condiçao anterior.
Imaginemos, em seguida, que a carcaça nova, instalada ha 3 meses nurna máquina usada, tenha sido atingida pelas charnas de modo
a ter sua substituiçao como algo inevitável. Caberá depreciar seu
custo de reposicao? Os ortodoxos dirIo que sim; nós dizemos que
não, pois se tratou de carcaça nova, alern do que sua substituiçao por
outra nenhum valor acrescentou a máquina, cujas peças vitais foram
preservadas das charnas. E melhorias numa máquina so podem ocorrer quando suas partes vitais são reparadas ou repostas, e não corn a
reposicão ou substituiçao de pants acessOrias. 0 exemplo clássico,
neste caso, e aquele da geladeira com vinte anos de uso, mas cuja
porta é nova, tendo sido trocada recentemente. Se apenas a porta é
danificada, não caberá depreciacao, pois, do mesmo modo, a despeito de nova, sua reposição não trouxe nenhum ganho de valor para
a geladeira. Tal ocorreria apenas se substituIdas pecas-chave, como,
por exemplo, o compressor; a geladeira como urn todo (valor em
risco), porérn, deverá ser depreciada.
Abordernos os edifIcios. Determinado prédio tern 40 anos9 e,
portanto, caberá deprecia-lo como urn todo. Imaginernos, no entanto, que o incéndio atingiu apenas a pintura do predio, e que esta
pintura foi feita ha dois meses. Sobre o custo de repintar, não caberá
depreciacao; sobre o predio todo (valor em risco), sim.
9 A respeito não sO de máquinas ma,, tasnbérn, de edificios, e importante lembrar que uma ants
é a idade cronolOgica do bern tangivel, e outra é sua idade aparente. Esra .11tima é que deve ser levada
can conta no cáiculo das depreciaçoes, devendo 5cr dererminada corn base na idade éronolOgica, porém
corrigida rendn em vista outros frtores rais como condiçoes de uso, rnanusençáo amplas e troca de
parres vitais (revamps), etc. Em apostila destinada a curso de regulaçao de sinistros, edirada em, 1959,
dizia o Prof. José Francisco de Miranda Fonrana, referindo-se a depreciaçao de edificins: "Assirn, pode
suceder que a idade (i), a 8cr determin4da na aplicacao da formula, nan seja o nOmero de anos decorridos desde a data do rérmino da consrrução. Pode rer acontecido que o prédio tenha sofrido uma
reforma subsrancial (subsutuiçao do relhado, reconsrrução de paredes, etc). Enran, corn a reforma o
prédio rerá, scm dOvida, como que rejuvenescido. Poderá 5cr compurada uma idade menor, que deverá
ser calculada corn a precislo possivel, rendo em vista a extensáo da reforma havida e a época em que foi
procedida". Cf. Apostha a Curso de Liquidscdo de Sin/ama, segundo volume, Sociedade Brasileira de
Ciéncias do Seguro, São Paulo, 1959, P.M. A que.stão da idade aparenre, e born lernbrar, foi objero
de norma da ABNT em 1985 (NER 8977/85).
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edifIcio de fábrica construido por etapas, ao longo de 20 anos, corn predios ern cornunicação entre Si.
Adrnitamos que ternos o predio A, corn 20 anos e 2.000 rn2; o prédio B, corn 12 anos e 3.500 rn2; e o predio C, corn 1 ano, recérn
inaugurado, e corn 2.500 rn2. Sc ocorrerarn, digamos, prejuizos de
$ 400.000 no prédio C, nenhurna depreciaçao deverá ser aplicada.
Mas se o predio A receber urna depreciacao de 20%, o prédio B,
de 12%, e o prédio C, nenhurna depreciaçao, a depreciaçao rnédia
ponderada do conjunto de prédios será de 10,25%, coeteri pan bus.
Mas sobre os prejufzos do prédio C nenhurna depreciaçao recairá.
Concordarao os ortodoxos? Sc não concordarern, que justifiquern ou
tentern justificar sua discordância o virus da düvida costurna ser o
inIcio do caminho ern busca da verdade.
Ap6s esses poucos exemplos, pergunterno-nos per que ha tanta
celeurna e discussao quando se tenta depreciar ao modo ortodoxo.
Certarnente porque falta flexibilidade de critério, born senso e justiça ao invés da aplicaçao cega de regras cujo ónico sustentáculo !ógico
e o fato de estarem sendo aplicadas por décadas e per muitos técnicos, ja tendo se constituido nurn hábito. Pois é certo que as cláusu!as
das apólices de riscos operacionais ou norneados só dizern que o
seguro é per valor de novo, que a depreciaçao deverá ser aplicada
para se chegar ao valor atual, que ha urn lirnite para que se indenize
a depreciacao, etc. Mas, alérn da rnençáo a idade, uso e estado de
conservaçáo, variáveis das quais os ortodoxos costurnarn privilegiar
apenas o tempo, náo ha nenhurna regra particularizando o rnodo
pelo qual a depreciacao deve ser calculada. 0 que rnedrou, no solo
da Iei do rnenor esforço, foi aquilo que ern inglés se charna de rules
of thumb, regras essas que se petrificararn ern hábitos consagrados e
apreciados pela renüncia implicita neles do não-pensar.
0 rnesrno raciocinio é válido para aqueles CaSOS ern que os danos
parciais são compostos apenas por rnão-de-obra. Sc a rnao-de-obra
despendida, por rnaior que seja seu vulto, sirnplesrnente retornou
o bern a sua condiçao original, scm qualquer ganho substancial de
valor, não caberá depreciar.
Suponharnos, ainda, urn

-
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Caso a mao7de-obra seja inevitavelmente depreciada, como é
costume ocorrer entre nos, casos haverá, ainda no campo das perdas
parciais, em que a indenizaçao representará menos do que o prejuIzo
sofrido, mesmo que nenhum ganho de valor tenha ocorrido. Vejamos
o seguinte exemplo, de autoria de técnico que milita no mercado,
advogando, porém, a visão prospectiva da depreciacao. Diz-nos ele:
Ainda uma outra situaçáo nos ocorre que deixa a no a madequaçao do critério retrospectivo de depreciacao. Imaginemos que o sinistro envolvendo maquinismos que já tenham
consurnido, digamos, 90% de sua vida átil. Suponhamos a
situaçáo, bastante plausivel, em que os gastos corn a maode-obra e ttansporte representam 50% do custo total dos
reparos, corn a utilizaçao de pecas novas. Admitamos a possibilidade, igualmente plausivel, da existéncia, ern algum
ferro-velho, de peças usadas, conternporâneas dos maquinismos sinistrados, a um custo de 10% do custo das peças
novas. 0 reparo do equiparnento e sua colocacao nas exatas
condiçôes do rnomento irnediatarnente anterior an sinistro
custaria 55% do custo do reparo corn peças novas. Corn a
adoção do critério mais comurnente adotado se indenizaria
no mximo 20% desse custo (2 vexes 10% prejuizos pelo
valor atual on depreciado) 10.
-

Alias, é nosso pensamento que, em se tratando de mao-de-obra
e ainda nos casos de perdas parciais, o mercado bern poderia adotar
o critério de nunca depreciar, ao invés de ficar, em sentido conrrário,
buscando j ustificativas suns e mal fundadas, que se repetem mas náo
convencem aos segurados, sendo vistas ainda com amplo ceticismo
pelo Judiciario.

10 0 exemplo foi imaginado pelo ticnico e consultor Hamilton Mesquita do Prado, em parecer
sobre cilebre caso, que acabou nos tribunais, no qual atunu C que rinha como ponto focal da discussao
exatamente a aplicacäo do critério de depreciaçao corn visSo retrospecdva e ainda mais adoçao da
fórmula a que nos referirnos no rexto corn o timlo de declining balance.
-
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4.Perdas parciais e aplicaçao das formulas de depreciaçao
A aplicaçao das fOrmulas conhecidas de depreciaçao tainbém
e exercitada entre nOs de modo ortodoxo e hem estratificado, mas
inconveniente, injustificável tecnicamente e, em muitos casos, prejudicial aos segurados.
Ames de tudo, e preciso ver qual a formula adequada para as
perdas em questâo. Para casos muito simples e pontuais depreciacáo de equipamentos eletronicos, per exemplo o metodo da linha
reta pode set defensável.
Mas, para outros, notadamente naqueles em que variáveis mais
complexas passam a compor o quadro, outras formulas precisam ser
buscadas —a de Ross-Heidecke sendo urn exemplo a citar.
A importaçáo de formulas apenas porque tém nome em ingles
pode ser arrnadilha a ser evitada. Per exemplo, a formula cognominada de declining balance pode ter sido permitida e sancionada para
depreciacoes contabeis, corn efeitos fiscais, rnas náo e de ser utilizada
nas depreciacoes de sinistros em seguros de property, uma vez que,
como deprecia muito em pouco espaço de tempo, fatalmente prejudicará aos segurados, cujos bens tern vida mais longa do que aquela
implIcita em formulas como a de que falamos.
Ha obra classica 11, na qual os autores refutam o not frlly desirable declining balance rate, quando afirmam:
-

-

Nem o metodo da soma dos digitos 12, nem ci método do
saldo decrescente 13, são recornendados para os trabaihos
de avaliaçao. Mesmo para unidades isoladas estes metodos
não aferem a medida do quanto da sua vida dtil uma coisa consumiu. Esta afirmaçao é particularmente aplicdvel ao
método do saldo decrescente, que tern como porno de parII Engineering Valuation and Depreciation. 2. ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1953.
p. 192-193 e 212 (esta ültima na transcriçáo). Apud parecer do Dr. Ernesto Tzirulnik, no célebre caso
CSN vs. IRE (1997).
12 "Sum of the digits".
13 "Declining balance".
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tida a escoiha arbitrária de uma tan de depreciacao. Estes
dois métodos são metodos de alocaçao idealizados para distribuir a base depreciavel de unidades isoladas em quantias
decrescentes a medida em que a idade aurnenta; assim, eles
não são instrumentos satisfatorios para medir a vida átil
consumida de urn bern 14
0 certo é que a aplicaçao do metodo de depreciaçao per saldo
decrescente produz distorçoes gritantes; por exemplo, para uma maquina corn vida aul estimada de 10 anos, jd no terceiro ano de vida
(se adotado urn valor residual de 5%) a depreciaçao apurada seria de
aproximadamente 60 %!
No depreciar perdas parciais, variáveis a nâo serem olvidadas são
a idade e o estado de conservação, que supóem efeitos do uso da coisa
sinistrada. A contagem de tempo não deve set processo rneramente
linear (tempo de uso versus vida üdl), pois sabernos que as condiçoes
de uso podem quebrar a linearidade do metodo de depreciar ama
máquina pode, por exemplo, operar em trés turnos de trabalho on
em apenas um, trabaihar em condiçoes adversas, que indazam a ama
perda de valor mais rapida, on não.
Quanto ao estado de conservação, é imprescindIvel conhecer o
historico de vida da coisa sinistrada, tarefa que pode ser menos dificil
nas perdas parciais; e verificar se houve on não manutençOes amplas
(revamps), nas qaais peças vitais da máquina são substituIdas, implicando num processo de rejuvenescimento da coisa segurada, podendo conduzi-la para muito além de sua vida (nil teórica on reduzindo
sua idade aparente.
Se a consideração dessas duas variáveis é tao importante, seu
desprezo so pode ocorrer por desconhecimento técnico on Mta de
reciclagem, algo inadrnissIvel narn mundo em que o conhecimento
progride a taxas assustadoras.
-

14 Ibidem, vide non 11 acima.

126...

RIVISTA BRAsILcIA Di Dictiiio DO SEGURO E EM

RrsrONSABILIDADE CIvIL

Outro erro no qual cornumente se incorre em nosso mercado
é o de fazer as formulas de depreciaçao incidirem tambem sobre o
valor residual. Ora, esse e erro palmar, pois se o valor residual é, por
definiçao, aquele que subsistira depois de esgotada a vida ttil da
coisa, como poderá também dc ser depreciado?
5.Perdas parciais e apllcaçio de depreciaçao idêntica pan prejulzos e valor em risco
Outra tese de larga apreciação e uso pelos ortodoxos é aquela
que afirma dever ser aplicada a mesma taxa de depreciacao sobre as
perdas parciais e sobre o valor em risco da coisa.
De fato, podemos atribuir a ml tese o estatuto de regra, mas
ela comporta exceçôes, sendo possIvel defender, e scm nenhuma heterodoxia, mas fundados em principios de boa técnica e adequada
racionalidade, que a taxa de depreciaçao de panes de uma máquina
grande não precisa coincidir, necessariamente, com a taxa que é aplicada sobre a máquina toda.
Acima, vimos, dentre outros, os exemplos do prédio amigo mas
com pintura nova e da geladeira, com tempo de uso razoavel, mas
com porta recém-substituida. Em ambos os casos, vimos que as perdas parciais sofridas pela pintura do edificio ou pela porta da geladeira não cram passiveis de sofrerem depreciacao, mas que o valor
em risco, vale dizer, o edifIcio e a geladeira como um todo, sim,
deveriam ser depreéiados.
Mas, no mundo real, ha exemplos rnais interessantes e suds,
muitas vezes não perceptfveis a olbo nu ou sem urn minimo de reflexao.
Suponhamos uma máquina de off-set que, num incéndio, sofreu perdas parciais, que atingiu motores e compressores de pequeno
porte. Tais panes, por sua substituiçao mais freqflente (digamos, a
cada dez anos, enquanto a máquina toda tern vida iltil de 30 anos)
e, tambem, pelo pequeno avanço tecnolOgico ao longo do tempo,
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inevitavelmente teráo de softer depreciaçao menor do que aquela a
incidir sobre a rnáquina corno urn todo. Porérn, flindados em qual
critério assirn devernos agir? indagarao os ortodoxos. Ora, sobre os
motores e cornpressores as razôes para sofrerem depreciaçao rnenor
ja forarn dadas. Quanto a máquina corno urn todo, são suas partes
vitals cabeçotes de impressão, rolaria, tinteiros, dispositivos pneurnáticos de entrada de pape!, refrigeraçao para a rolaria, etc que
deterrninarao seu coeficiente de depreciaçao, e, sendo elas, no caso,
rnais suscetiveis de perda de valor pelo avanço tecno!ógico rápido e
a conseqüente obso!escéncia, a depreciaçao da rnáquina corno urn
todo por tais partes é que deverá ser rnedida, não estando desobrigado o avaliador, por certo, de fevantar tal valor em, risco corn o
esperado equilIbrio, ponderando a participacão na rnáquina de cada
uma de suas partes, seja daque!as que se depreciam rnenos, seja das
que se depreciarn rnais.
-

-,

-

-

6.A consideraçao dos tributos recuperáveis nas perdas parciais e
no valor em risco
Sabemos que hoje, por concessão das autoridades fazendárias,
alguns tributos (ICMS, PIS/COFINS, etc) incidentes sobre hens de
uso podem set recuperados pe!a empresa segurada, de acordo corn
critérios que a !ei estatui.
Pot certo e quando cabIve!, tais tributos deverao ser deduzidos
tarnbérn das partes a serern substituIdas nos casos de perdas parciais.
Mas o que ocorre, corn apreciavel frequéncia, é que, rnuitas vezes, os
tributos recuperáveis são deduzidos dos prejuuzos, rnas não do valor
em risco.
E c!aro de vet que tal prática pode prej udicar muito os segurados naqueles casos em que o seguro não for o prirneiro risco absoluto
e ficar constatada deficiéncia de seguro. Urn valor em risco inflado
de tributos não deduzidos podera tornar, o segurado, injustamente,
corno cossegurador da diferenca que the couber ern rateio.
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7.As perdas parciais, a depreciaçao c as soluçoes encontradas por

outros ramos de seguros
arrernate das consideraçoes feitas, não podemos deixar
de salientar que outros ramos de seguros já resolveram a questão da
depreciaçao das perdas parciais.
No seguro de cascos marItirnos, o segurador paga o custo dos
reparos a preços de novo, independentemente da extensão desses reparos e sern cogitar se o navio ganha valor corn os extensos reparos a
que são submetidos após urn sinistro. No seguro de p!ataformas de
petroleo, o procedimento não e diferente.
No seguro de quebra de máquinas, os reparos de danos parciais
são igualmente indenizados a preços de novo.
0 procedirnento nos seguros de automóveis rambern é de nao
depreciar perdas parciais. Já irnaginou o leitor se, após ter seu carro
sinistrado, corn perdas parciais, o orçamento de reparos tivesse de set
reduzido por força de depreciaçao pela idade do veIculo?
Em riscos diversos, desde ha muito Foi desenvolvido wording
que permite o diculo das perdas parciais tambem a precos de novo,
valendo char corno exernplo os seguros para equipamentos e material rodante.
Mas, em riscos operacionais, nomeados e mukirriscos, a coisa
não muda e as düvidas e polémicas, nas regu!açôes de sinistros, são
recorrentes.
Alguém poderá objetar que rnudancas como as que proponho
agravarão os coeficientes sinistro/prémio. Mas quais estudos empiricos forain feitos para testar a hipótese? Nenhum que eu saiba. Adernais, se verdadeira a tese, não terlamos pela frente urna questão de
underwriting, passivel de ser resolvida corn reformulaçao criteriosa
do clausulado e eventual alteraçao nas taxas de prérnio ou nas franquias? Quando se instituiu o seguro pelo valor de novo, em 1948,
vozes agourentas não previram urn desastre para o ramo incéndio e
a generalizaçao do incendiarisrno? No entanto, salvo os retoques que
Como
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virnos de sugerir, temos convivido, desde então, corn o seguro pelo
valor de novo, e sern qualquer catastrofe ternIvel e desmesurada.
Sern que haja nenhurna rnudança, persistirernos apoiados no
habito e no não-pensar, rnas ambos não são fiindarnento seguro para
nada.
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