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I ndependentemente da qua-
lificação diferenciada que 
o art. 765 do Código Civil 

emprega à boa-fé no contrato de 
seguro, fato é que ao longo dos 
tempos esta foi sendo gradativa-
mente relativizada. 

A boa-fé especial (uberrima fides 
ou utmost good faith), verdadei-
ra “marca registrada” do contra-
to de seguro, já dispunha dessa 
valorizada qualificação no Có-
digo Civil de 1916, ou seja, neste 
particular, o Novo Código não 
representou uma novidade.

Art. 765. O segurado e o segura-
dor são obrigados a guardar na 
conclusão e na execução do con-
trato a mais estrita boa-fé e vera-
cidade, tanto a respeito do objeto 
como das circunstâncias e decla-
rações a ele concernentes.

Art. 1.443. O segurado e o segu-
rador são obrigados a guardar 
no contrato a mais estrita boa-fé 
e veracidade, assim a respeito do 
objeto, como das circunstâncias 
e declarações a ele concernentes.

A norma, ao expressamente men-
cionar a “mais estrita boa-fé”, não 
o fez sem que houvesse uma razão 
lógica. Considerando que nin-
guém seria melhor do que o pró-
prio segurado para prestar todas 
as informações necessárias à aná-
lise do risco, o legislador foi en-
fático ao superqualificá-la, já que 
é exclusivamente com base nessas 
declarações que o risco será ou 
não subscrito. 

Essa é a regra e, caso houvesse sinais 
de má-fé, traduzidos em omissão 
de informações, a sanção deveria 
ser a perda da garantia securitária.

Afirma-se “deveria ser” porque, 
ao longo dos tempos, principal-
mente em questões relacionadas 
aos seguros de pessoas, come-
çou a ganhar força nos Tribunais 
brasileiros o entendimento de 
que caberia ao segurador realizar 
exames de saúde preliminares à 
contratação, sob pena de, não os 
fazendo, arcar com o pagamento 
das somas seguradas independen-
temente das circunstâncias. 

Apenas com o propósito de ilus-
trar esse entendimento, convém 
examinar os trechos a seguir, to-
dos provenientes de acórdãos do 
Superior Tribunal de Justiça: 

[...] Conforme exposto, a decisão 
recorrida encontra-se em harmo-
nia com a jurisprudência desta 
Corte, cujo entendimento é de 
que não pode a seguradora negar 
o pagamento da indenização se-
curitária, alegando que a doença 
era preexistente à contratação, se 
não submeteu o segurado a pré-
vio exame de saúde (AgRg no Ag. 
em REsp nº. 127.562-RS, Rel. Min. 
Antonio Carlos Ferreira, 4a Tur-
ma, v.u., DJ 24.05.2.013). 

[...] Ademais, a conclusão assentada 
pelo Tribunal de origem não des-
toa da orientação jurisprudencial 
desta Corte, no sentido de que a 
doença preexistente só pode ser 
oposta pela seguradora ao segura-
do mediante a realização de prévio 
exame médico ou prova inequívoca 
de sua má-fé [...] (AgRg no REsp nº 
1.263.754-DF, Rel. Min. Sidnei Be-
neti, 3a Turma, v.u., DJ 30.9.2011). 

[...] Nesse contexto, a desconsti-
tuição da conclusão a que chega-
ram as instâncias ordinárias, nos 
moldes em que ora postulado, 
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demandaria o revolvimento do 
suporte fático-probatório, o que 
encontra empeço no enunciado da 
Súmula 7 desta Corte.

Ademais, verifica-se que o v. acór-
dão recorrido se encontra em har-
monia com o entendimento desta 
eg. Corte, no sentido de que, para 
que possa valer-se da alegação de 
doença preexistente com o fito 
de ser exonerada do pagamento 
da indenização securitária, deve a 
seguradora exigir a realização de 
exames prévios ou comprovar a 
má-fé do segurado [...] (Ag.Rg no 
Ag. em REsp nº 11.056-RS, Rel. 
Min. Raul Araújo, 4ª Turma, v.u., 
DJ 06.09.2.011). 

Com efeito, o referido entendi-
mento ganhou força e, inclusive, 
foi aplicado a outros ramos dos 
seguros. Em questões de seguro 
de responsabilidade civil, por 
exemplo, o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro decidiu que a 
companhia de seguros deveria 
responder pelo pagamento do 
capital segurado porque, previa-
mente à contratação do seguro, 
não consultou o histórico de 
processos movidos contra o se-
gurado, independentemente de 
haver sido preenchido questio-
nário cujas perguntas se dirigiam 
justamente a esse histórico. Eis as 
palavras do Relator:

[...] Sustenta a seguradora que a 
falsa informação prestada pelo 
segurado, que teria agido de má-
-fé no ato da contratação do se-
guro, quando informou inexistir 
problemas relacionados à sua ati-
vidade profissional, caracteriza 
o seu inadimplemento e, assim, 
teria dado causa à rescisão do 
contrato, com a extinção da obri-
gação securitária, nos termos dos 
artigos 1.443 e 1.444 do Código 
Civil de 1916, vigente à época.

[...]

Na hipótese vertente, o questioná-
rio apresentado pela Apelante ao 
Apelado (consumidor) não especi-
fica a pretensão e as consequências 
do questionário e, se a seguradora 
pretende dar a sua interpretação a 
cada uma das perguntas do ques-
tionário, deveria ter informado 
clara e precisamente ao propo-
nente seus objetivos (Ap. Cível 
2008.001.03431, Rel. Des. José Ge-
raldo Antônio, j. 27.02.2008, 7ª 
Câmara Cível, v.u.). 

No caso concreto, os próprios 
artigos de lei mencionados pelo 
Relator apontam as consequên-
cias decorrentes da omissão ou 
prestação de informações falsas. 
Ora, se o proponente delibera-
damente omitiu informações que 
lhe foram expressamente solicita-
das, a má-fé não estaria caracte-
rizada? Conforme mencionado, 
para o Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, não.

O raciocínio em questão come-
çou a criar uma verdadeira no-
va obrigação às companhias de 
seguros já que, sob a perspectiva 
legal, os artigos 765 e 766 do CC 
jamais determinaram a realização 
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de quaisquer exames anteriores à 
subscrição dos riscos. A obriga-
ção que, a rigor, sempre foi dos 
segurados, foi transferida às com-
panhias de seguros. 

A situação afigura-se extrema-
mente perigosa porque não existe 
dispositivo legal que obrigue o 
segurador a realizar inspeção de 
risco e que, além disso, também 
o obrigue a indenizar simples-
mente porque deixou de fazê-la. 
Resumidamente, os Tribunais 
acabaram criando duas novas 
obrigações para as companhias 
de seguros sem que o legislador 
as tivesse introduzido no ordena-
mento jurídico brasileiro.

Afortunadamente, o Superior 
Tribunal de Justiça1, recentemen-
te, encontrou solução adequada 
para hipótese bastante similar às 

1 Notícia extraída do site do Superior Tri-
bunal de Justiça em 24.05.2013, referente ao 
julgamento do REsp 1.289.628, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva , 3a Turma, v.u. 

acima retratadas, voltando a ze-
lar pela importância da boa-fé 
qualificada. Restando configurada 
a omissão de informação relevante 
à análise do risco pela companhia 
de seguros, isto é, demonstrando-
-se a má-fé, há de ser declarada a 
nulidade do contrato de seguro e, 
consequentemente, a perda da ga-
rantia securitária. 

Segurado que omite 
no contrato doença 
preexistente conhecida 
por ele não tem direito à 
indenização securitária

A Terceira Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), confirman-
do acórdão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP), negou provi-
mento ao recurso especial da viúva 
e das filhas de um segurado que 
morreu de câncer e teve o paga-
mento do seguro de vida recusado. 

O TJSP, diante das provas do pro-
cesso, reconheceu que, ao preen-
cher o questionário sobre as suas 
condições de saúde, o segurado 
deixou de prestar declarações 
verdadeiras e completas quanto à 

existência de doença grave por ele 
conhecida. Nessa hipótese, ficou 
caracterizada a má-fé, que afasta o 
direito da indenização securitária. 

Seguindo o voto do relator, mi-
nistro Villas Bôas Cueva, a Turma 
considerou comprovada a má-fé 
do segurado ao omitir a doença, 
fato impossível de ser revisto na 
instância especial ante o óbice da 
Súmula 7 do STJ. 

Indenização

A família do falecido ajuizou ação 
para receber a indenização secu-
ritária no valor de R$ 300 mil. A 
seguradora recusou-se a pagar por 
entender que houve má-fé do se-
gurado no momento em que ade-
riu à proposta do seguro coletivo, 
sonegando informações impor-
tantes sobre seu estado de saúde. 

No recurso ao STJ, os familiares 
alegaram que o segurado agiu de 
boa-fé, que ele não sabia que tinha 
câncer e que não fez nenhum tra-
tamento para combater a doença 
que o levou à morte. 

Restando configurada a omissão de 
informação relevante à análise do risco  

pela companhia de seguros, isto é, demonstrando-se a  

má-fé, há de ser declarada a nulidade do contrato de seguro 

e, consequentemente, a perda da garantia securitária.
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Jurisprudência 

O ministro Villas Bôas Cueva des-
tacou que a jurisprudência do STJ 
estabelece que a não realização de 
exames prévios para a admissão 
do contratante ao plano de seguro 
implica, em princípio, a assunção 
do risco pela seguradora e, conse-
quentemente, sua responsabiliza-
ção por eventual sinistro. 

“Não se discute que a seguradora 
– que não exigiu exames médicos 
previamente à contratação – não 
pode descumprir a obrigação in-
denizatória sob a alegação de que 
houve omissão de informações 
pelo segurado quanto à doença 
preexistente, salvo quando restar 
comprovado que ele agiu de má-
-fé”, explicou o relator. 

Segundo ele, uma vez reconheci-
da a má-fé do segurado na con-

tratação do seguro, não há moti-
vo para cogitar o pagamento da 
indenização. Embora o segurado 
tenha afirmado naquele momen-
to que não ostentava nenhuma 
das doenças elencadas no ques-
tionário, a instância ordinária en-
tendeu que ele já tinha ciência de 
que era portador de liposarcoma 
com alto índice de recidiva. 

“Deixando de prestar declara-
ções verdadeiras e completas, não 
guardando no contrato a mais 
estrita boa-fé e veracidade, restou 
reconhecido o descumprimen-
to do disposto no artigo 766 do 
Código Civil vigente”, destacou 
o relator.

A omissão de informações rele-
vantes pelo proponente determi-
na a perda da garantia securitária. 
Essa é a regra prevista nos arti-
gos 765 e 766 do Código Civil. 

Consoante afirmado, a criação 
de obrigações para as compa-
nhias de seguros voltadas à (i) 
inspeção prévia de risco e (ii) 
indenização, independentemente 
das circunstâncias, violam o mu-
tualismo e desestabilizam o mer-
cado de seguros, provocando, no 
médio e longo prazos, prejuízos 
aos próprios segurados. 

O acórdão do Superior Tribunal 
de Justiça ora comentado faz re-
presentado o caminho que a juris-
prudência deve trilhar em hipóte-
ses tais como a presente, zelando, 
sempre, pela importância da boa-
-fé no seio deste negócio. 

iLan GoLdBerG
Advogado, sócio de Chalfin, 
Goldberg, Vainboim & Fichtner 
advogados associados.

ilan@cgvadvogados.com.br
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