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RESUMO 

 

O presente trabalho explora um meio de mitigar a seleção adversa que existe nos contratos 

de seguro saúde, como a que decorre de doença preexistente, por vezes omitida pelos 

proponentes no ato da contratação. Tratou-se, ainda que brevemente, da boa-fé nas 

relações contratuais, com foco nos contratos de seguro, com uma passagem pelo conceito 

de assimetria de informação, seleção adversa e risco moral. A visão do Poder judiciário 

sobre as doenças preexistentes também foi tratada nesse trabalho, demonstrando que o 

ônus de provar a má-fé do segurado recai sobre a seguradora, o que se torna difícil muitas 

vezes, sendo que nem mesmo quando se comprova a ciência da doença preexistente os 

tribunais entendem que a omissão foi de má-fé. Tendo em vista o objetivo deste trabalho, 

foi essencial passar também pela evolução histórica da proteção aos dados pessoais, e 

como ela se desenvolveu no Brasil, em especial como o consentimento é tratado pelo 

legislador, com foco para os dados sensíveis. Enfim, o trabalho trouxe elementos que 

possibilitariam a mitigação dos efeitos da seleção adversa para as operadoras de saúde 

suplementar, através do tratamento de dados sensíveis, relacionados à saúde do titular. 

 

Palavras-chave: Boa-fé. Saúde Suplementar. Doença Preexistente. LGPD. Dados 

Sensíveis. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work explores a means of mitigating the adverse selection that exists in health 

insurance contracts, such as that resulting from a pre-existing illness, sometimes omitted 

by applicants. It dealt, albeit briefly, with good faith in contractual relations, focusing on 

insurance contracts, with a passage through the concept of information asymmetry, 

adverse selection and moral hazard. The view of the Judiciary on pre-existing diseases 

was also addressed in this work, demonstrating that the burden of proving the bad faith 

of the insured falls on the insurer, which often becomes difficult, and not even when the 

knowledge of the pre-existing disease the courts understand that the omission was in bad 

faith. In view of the objective of this work, it was essential to also go through the historical 

evolution of personal data protection, and how it developed in Brazil, especially how 

consent is treated by the legislator, with a focus on sensitive data. Finally, the work 

brought elements that would make possible to mitigate the effects of adverse selection for 

supplementary health operators, through the processing of sensitive data related to the 

health of the holder. 

 

Keywords: Good faith. Supplementary Health. Pre-existing disease. LGPD. Sensitive 

Data.  
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I. Introdução 

 

 No presente trabalho o objetivo é abordar o contrato de seguro saúde e, 

especificamente, a viabilidade jurídica de adoção de uma alternativa para mitigar as 

consequências decorrentes da interpretação jurisprudencialmente dominante, após a 

edição da Súmula 609/STJ.  

 Quando ocorre uma negociação, uma parte sempre terá mais informações do que 

a outra no momento pré-contratual, que nada mais é do que assimetria informacional e, 

no caso específico do seguro, seleção adversa1. 

 E o objetivo deste trabalho é justamente demonstrar um meio de mitigar essa 

possível ausência de transparência no momento da contratação do seguro. A Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) trouxe a classificação dos dados relacionados à saúde como 

sensíveis, mas também trouxe a possibilidade de tratamento desses dados, desde que o 

seu titular consentisse quanto ao tratamento. 

 Por se tratar de um princípio incidente sobre todas as relações contratuais (arts. 

113 e 422 do CC), em qualquer relação se espera que as partes ajam com observância do 

standard de comportamento consentâneo com a boa-fé. Ocorre que, os contratos de 

seguro, em especial, a previsão legal é específica e expressa (art. 765 do CC), também se 

extraindo a exigência de condutas consentâneas com a boa-fé, p. ex., nos arts. 766 e 768 

do CC, e traz, em caso de sua inobservância, a perda da cobertura securitária como sanção. 

 A doença preexistente é uma informação que só a parte contratante possui no 

momento da contratação, e deve ser informada pelo segurado desde o primeiro momento. 

No entanto, não é bem essa a realidade que se observa em alguns casos julgados pelo 

Poder Judiciário. Tal hipótese pode ser enquadrada nos casos de assimetria de 

informação, que engloba tanto o Risco Moral quanto a Seleção Adversa, que seria 

justamente o caso da omissão da doença preexistente. 

 A seleção adversa ocorre quando uma parte omite da outra informações que, se 

reveladas, poderiam interferir na contratação. Ou seja, trata-se de uma conduta que ocorre 

na fase pré-contratual. O risco moral, por sua vez, ocorre depois de realizado o negócio 

jurídico, à medida que a parte passa a ter um comportamento contraditório ao que foi 

 
1 GEORGE A. AKERLOF, 15 - THE MARKET FOR “LEMONS”: QUALITY UNCERTAINTY AND 

THE MARKET MECHANISM, Academic Press, 1978, Pages 235-251 (Acessado em 10/05/2021: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012214850750022X) 
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estipulado inicialmente, sendo nos casos de seguro, uma conduta que acaba agravando os 

riscos para a seguradora. 

 Assim, os consumidores, detentores das informações referentes ao seu estado de 

saúde anterior à contratação, estão em uma posição favorável no momento da contratação 

do seguro, pois sabem o motivo pelo qual estão contratando. Eles sabem se são portadores 

de doenças preexistentes, quais os tratamentos já realizados, cirurgias feitas etc., se 

pretendem ter filhos nos próximos anos, assim como, em razão de consultas e tratamentos 

previamente realizados, podem saber se possuem uma propensão a determinada doença, 

predisposição genética, entre outros fatores que poderiam ser considerados como risco à 

seguradora. 

 A seguradora, por sua vez, depende apenas da Declaração Pessoal de Saúde 

(DPS), que é preenchida unilateralmente pelo próprio segurado quem, não raras vezes, 

omite dados, ou então interpreta de forma equivocada as informações previamente 

conhecidas por ele, prestando declarações que não condigam com a realidade, quer tal 

dissociação entre o declarado e o real ocorra de maneira intencional, quer não. 

 Com esse cenário, quando o seguro é contratado, e a proposta aceita pela 

seguradora, o consumidor usufrui de toda a cobertura securitária, pois, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, se a seguradora não solicitar a realização de exames 

médicos preliminares no ato da contratação do seguro, ela assumiria os riscos decorrentes 

da omissão ou incorreção das informações prestadas pelo consumidor em sua Declaração 

Pessoal de Saúde, incorrendo em inadimplemento ao negar a cobertura posteriormente 

sob o argumento de não cobertura decorrente de doença preexistente. 

 Esse é o entendimento da Súmula 609, do STJ, editada em 2018, que coloca em 

mora a seguradora que nega a cobertura securitária ao segurado sob a alegação de doença 

preexistente, se ela não exigiu dele exames prévios no momento da contratação. A 

exceção à aplicação da súmula é a demonstração de má-fé do segurado no preenchimento 

da DPS, cabendo à seguradora provar, portanto, que o segurado prestou informações 

inexatas.  

 No entanto, esse cenário pode ser diferente, através das possibilidades trazidas 

pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que, por força do seu rol de 

exceções e desde que atendidas exigências específicas, permite às seguradoras acesso a 

determinados dados dos proponentes, mesmo que sensíveis, o que mitigaria os riscos de 

seleção adversa.  
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 Isso se dá porque a Lei nº. 13.853/19 alterou a redação do §4º, do art. 11, da Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo, ainda, os incisos I e II, além do §5º ao 

mesmo artigo, que flexibilizariam – segundo a interpretação desenvolvida ao longo do 

presente trabalho –, o acesso aos dados de saúde dos proponentes de seguro saúde, a fim 

de promover uma melhor prestação de serviço de saúde suplementar, sempre com o 

consentimento do segurado, obviamente, tal como traz o art. 11, da própria LGPD. 

 A viabilidade da mitigação dependerá de alguns fatores técnicos, como, por 

exemplo, o acesso aos dados que, por sua vez, pode ser facilitado pelas partes interessadas 

através de uma cooperação para esse fim. Além disso, o Brasil hoje já conta com um 

sistema unificado (Prontuário Eletrônico do Cidadão), que pode facilitar o acesso aos 

dados sensíveis dos proponentes do seguro, à medida que toda informação de todo o 

histórico médico dele estará salva em um só lugar.  

 A concessão do acesso a esses dados médicos de cada segurado permitiria à 

seguradora analisar o risco da contratação do seguro naquele momento, não podendo 

alegar, portanto, que desconhecia o quadro médico do contratante no início da relação. 

 A partir dessa premissa, e com o foco no modelo de pesquisa de resolução de 

problema, será analisada a possibilidade de inversão e mitigação da seleção adversa, 

através da possibilidade de acesso pelas seguradoras praticamente a todas as informações 

que os proponentes também possuem no ato da contratação, bem como os limites para 

utilização desses dados, como questão lateral. 

 Como advogado atuante em direito da saúde, em escritório de advocacia próprio, 

atuando por muito tempo para seguradoras, minha experiência profissional me 

proporcionou a experiência de vivenciar alguns dos problemas que foram narrados, como 

a dificuldade de demonstrar que o segurado teria omitido – deliberadamente, ou não – a 

sua condição preexistente, e por isso não teria direito à cobertura securitária. 

 Pensando em diminuir os riscos às seguradoras, e deixar amis clara a análise das 

declarações pessoais de saúde, tentei encontrar uma solução que pudesse ser vista de 

forma objetiva e transparente, para todas as partes envolvidas, objetivo que entendo ter 

atingido com o presente trabalho. 
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II. A evolução do Direito à Saúde 

 

 Em diversos ordenamentos jurídicos, existe a tendência em reconhecer como 

constitucional o direito à saúde. Na Itália, por exemplo, afirma-se que a afetação física é 

um dano à saúde. Essa afirmação teria base no direito constitucional italiano, diante do 

disposto no art. 322 da Carta Magna, que se refere à tutela da saúde como uma garantia 

do indivíduo.  

 Na Espanha, a Constituição estabelece que no seu art. 433 que se reconhece o 

direito à proteção da saúde e se indica que compete aos poderes públicos organizar e tutela 

a saúde pública através de medidas preventivas e das prestações e serviços necessários. 

No art. 1964, da Constituição Federal do Brasil, declara-se que a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação5. 

 Mas a saúde, atualmente, é entendida como um conceito mais amplo, em que não 

se busca apenas a cura para uma enfermidade depois que ela se manifesta. Busca-se uma 

vida mais saudável e livre das mazelas e sofrimentos provocados por enfermidades antes 

incontroláveis – as quais por conta dos avanços científicos, podem ser minimizadas, 

debeladas ou evitadas6, seja no campo mental, social ou físico de cada indivíduo. Para a 

OMS, por exemplo, a saúde7 é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doença. 

 
2 Art. 32. A República tutela a saúde como direito fundamental do indivíduo e interesse da coletividade, e 

garante tratamentos gratuitos aos indigentes. Ninguém pode ser obrigado a um determinado tratamento 

sanitário, salvo disposição de lei. A lei não pode, em hipótese alguma, violar os limites impostos pelo 

respeito à pessoa humana – traduzido livremente pelo Autor -  
3 Artículo 43. 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de 

las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 

facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
4 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
5 LORENZETTI, Ricardo Luís. Responsabilidad civil de los médicos, t. I, p. 130 
6 SCAFF, Fernando Campos, Direito à saúde no âmbito privado: Contratos de adesão, planos de saúde e 

seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010. Pg. 16-17. 
7 “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity” Disponível em: <https://www.who.int/about/governance/constitution> . Acessado 
em 22.10.2022. 
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 Uma vez que o direito à saúde está inserido na constituição, deve-se pensar como 

ele pode ser disponibilizado à população, podendo-se pensar, em alguns cenários. Em um 

deles, cada indivíduo se encarrega da contratação do profissional que desejar, arcando 

com os custos dessa contratação. 

 Em um segundo cenário, pensa-se em um Estado provedor, que disponibiliza o 

direito à saúde por meio de acesso igualitário a todos os cidadãos através de todos os 

meios disponíveis, arcando com as despesas. 

 Um terceiro cenário seria um meio termo, em que o Estado provê as necessidades 

básicas dos cidadãos, mas permite que empresas privadas complementem os serviços 

oferecidos por ele8, mediante regulamentação, fiscalização e controle da atividade dos 

terceiros. 

 Natural que com o avanço de novas tecnologias, e possibilidade de uma vida mais 

longeva, as pessoas busquem acesso a tratamentos médicos mais eficazes e modernos. 

Mas, quanto mais modernos, mais caros, e isso cria uma barreira de acesso às pessoas 

com menor poder aquisitivo. 

 Diante de um cenário similar, de acordo com Moraes9, em 1929, Kimball percebeu 

que nos Estados Unidos os hospitais não estavam ao alcance dos bolsos dos professores 

das escolas onde seus filhos estudavam e que, quando adoeciam, usavam o seu hospital, 

mesmo sem condições de pagar.  

 A partir disso, teria idealizado um sistema de pré-pagamento das despesas 

eventuais com doença. Diferente do seguro, pois, em lugar de oferecer indenização em 

moeda para ressarcir os gastos com o tratamento, oferecia cuidados para a cura da 

enfermidade. 

 Criou-se, então, a Blue Cross americana, cujo êxito inspirou a criação, em 1944, 

na Inglaterra de um plano para resolução do problema da saúde pública, que resultou em 

1949, na constituição do National Health Service, com investimento de 800 milhões de 

libras, com adesão de 95% da população e mais de 3.426 hospitais vinculados, e apenas 

147 fora da lista10.  

 O início da Saúde suplementar no Brasil teria ocorrido no início dos 60, com a 

crescente formalização na contratação de profissionais, e forte movimento dos 

 
8 SCAFF, pg. 21-22 
9 MORAES, Irany Novah. Erro médico e a lei. 4 ed. São Paulo: Lejus, 1998. Pg.100 e ss. 
10 MORAES, p. 100 e ss. 
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trabalhadores na região do ABC paulista11. No entanto, a estrutura da Saúde suplementar 

só veio a ser regulada em 1998, com a Lei 9.656/98, e enfim fiscalizada com a criação da 

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), em 2000, com a Lei 9.961. 

 Com o objetivo de simplificar e com foco na ideia geral do que se pretende 

discutir, “seguro-saúde” e “plano de saúde” serão usados para se referir a “plano privado 

de assistência à saúde”, sendo que as empresas e entidades que operam no mercado de 

saúde suplementar, planos de assistência à saúde, serão denominadas operadoras, tal 

como traz a Resolução Normativa nº. 531/2022 da ANS. 

 Em princípio, o seguro saúde funciona por meio de reembolso, sendo que o 

segurado primeiro arca com as despesas médicas e depois pleiteia o reembolso à 

Seguradora, sendo a escolha dos profissionais livre pelo segurado.  

 O plano de saúde, por sua vez, disponibiliza profissionais em uma rede que se 

denomina rede referenciada, que o assistido não precisa antecipar os gastos ao médico ou 

hospital. 

 Há, ainda, a forma de cooperativa médica, regida e organizada pela lei nº. 

5.764/71, na qual tanto os médicos quanto outros profissionais atuam como cooperados, 

sendo também sócios. Recebem, pois, pagamento proporcional ao tipo e volume de 

atendimento, acrescido de um valor que procede do rateio do lucro final das unidades 

referentes à base territorial em que atuam12. 

 Outra modalidade existente são os planos geridos pelas próprias empresas, que 

administram e gerem programas de assistência médica para seus funcionários, na 

modalidade de autogestão.  

 Existiam no Brasil, até abril de 2021, 737 operadoras em atividade, com cerca de 

19mil planos ativos, com o total de 48,1 milhões de usuários13, mas, como se constata 

pela análise da jurisprudência, aparentemente a classificação dos planos é pouco relevante 

quando se trata de aplicação do Código de Defesa do Consumidor14, pois, 

independentemente da modalidade efetivamente aplicável ao caso, prevalecerá a 

interpretação mais favorável ao usuário do plano. 

 
11 Informação em https://anab.com.br/operadoras-de-medicina-de-grupo/ (acessado em 02/09/2022). 
12 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Curso de Direito de Saúde Suplementar: Manual Jurídico de Planos e 

Seguros Saúde. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 115 
13 Informação obtida em www.agenciabrasil.ebc.com.br https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude 
/noticia/2021-06/numero-de-usuarios-de-planos-de-saude-subiu-mais-de-1-milhao-em-um-ano. 
Acessado em 07.09.2022. 
14 STJ. RESP nº 768.118/SC. Rel.: Min. Luiz Fux. Jullg: 11/03/2008. DJe: 30/04/2008. 

https://anab.com.br/operadoras-de-medicina-de-grupo/
http://www.agenciabrasil.ebc.com.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude%20/noticia/2021-06/numero-de-usuarios-de-planos-de-saude-subiu-mais-de-1-milhao-em-um-ano
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude%20/noticia/2021-06/numero-de-usuarios-de-planos-de-saude-subiu-mais-de-1-milhao-em-um-ano


14 
 

 

a. O contrato de Seguro Saúde 

 

 O instituto securitário, como se conhece atualmente, é fruto de uma evolução 

histórica. Na Idade Média, vindo do direito marítimo, surgiram as sociedades de 

contribuição mútua entre os navegantes. Quando um dos seus integrantes sofria algum 

prejuízo com a carga ou navio, eles o socorriam15. 

 A evolução para as ramificações do seguro que são conhecidas hoje foi natural, 

ao passo que se percebeu a necessidade de que alguns negócios correm riscos. O seguro, 

então, tem a função de socializar entre as pessoas expostas a determinado risco as 

repercussões econômicas de sua verificação16. 

 O Código Civil brasileiro disciplina sobre o Seguro no Capítulo XV, dos artigos 

757 a 802, trazendo, mais especificamente, no art. 765, a previsão de que tanto a 

seguradora quanto o segurado devem guardar na conclusão e na execução do contrato a 

mais estrita boa-fé e veracidade. 

 Tratando-se de um contrato, nem seria necessário trazer novamente a previsão da 

boa-fé, uma vez que o art. 422, também do Código Civil, traz a mesma previsão de que 

os contratantes são obrigados a guardar a boa-fé na execução e conclusão dos contratos. 

 Mas nem sempre foi assim, pois, antes do Código Civil de 2002, a boa-fé não 

estava prevista expressamente para todo e qualquer contrato, sendo quase uma condição 

exclusiva dos contratos de seguro. As referências à boa-fé no contrato de seguro no 

Código Civil de 1916, além de se reportar à boa-fé subjetiva, tinham previamente a 

descrição das consequências da ação contrária boa-fé, o que importava dizer que não 

desempenhava a função de cláusula geral17. 

 Para Pinheiro, após o silêncio legislativo do Código Civil de 1916, aliado ao vazio 

da doutrina e jurisprudência em torno do art. 131, I, do Código Comercial, que fizeram 

da boa-fé letra morta, assiste-se à integração deste princípio geral ao direito positivo: 

 
15 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Vol. 3, 4. ed., São Paulo: Atlas, 2004, pg. 384. 
16 Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Contratos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pg. 340. 
17 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. p. 373. 
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enraizada na moralidade, percorrendo disposições gerais e particulares, da nova 

codificação, sob a moldura de cláusula geral18. 

 Venosa qualifica o contrato de seguro, por sua natureza, como bilateral, oneroso, 

aleatório, consensual e de adesão, subordinado à boa-fé qualificada, de execução 

continuada19. 

 Tais características são essenciais para o que se pretende discutir no presente 

trabalho. Classificar o contrato de seguro como bilateral é nada mais do que dizer que 

ambos os contratantes possuem direitos e deveres. A onerosidade reside no fato de que o 

segurado procura a proteção de seu patrimônio contra o risco, enquanto a seguradora 

recebe pela garantia da indenização um prêmio mensal. 

 O prêmio que a seguradora recebe mensalmente decorre da sua característica de 

contrato aleatório, no qual não há equivalência entre as prestações. O segurado não prevê 

de imediato o que receberá em troca de sua prestação, pois o segurador assume um risco, 

elemento essencial desse tipo de contrato, devendo ressarcir o dano sofrido pelo segurado, 

se o evento incerto e previsto no contrato ocorrer20. 

 No entanto, a característica de contrato aleatório não é mais predominante na 

doutrina securitária, prevalecendo o entendimento a respeito de sua qualificação como 

contrato comutativo, a qual tem por base justamente o reconhecimento de que a prestação 

do segurador não se restringe ao pagamento de uma eventual indenização (ou capital), o 

que apenas se verifica no caso de sobrevir lesão ao interesse garantido em virtude da 

realização do risco predeterminado. A prestação assumida pelo segurador seria o 

fornecimento de garantia, prestação essa cuja implementação seria devida durante toda a 

vigência material do contrato21 E não apenas na eventualidade de ocorrência de lesão ao 

interesse garantido. 

  

“Não se pode falar, com efeito, de alea na perspectiva do segurador, pois, para 

este último, a ocorrência do sinistro, e a consequente obrigação de pagamento 

da indenização, constitui evento amplamente previsto e precisamente 

calculado com instrumentos atuariais. O que não se pode prever é qual entre 

os riscos assegurados se realizará em sinistro a ser indenizado; mas a 

 
18 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo.  Princípio da boa-fé nos contratos: o percurso teórico e sua recepção no 

direito brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015. p. 291. 
19 Venosa, 2004, pg. 385. 
20 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: 3. Teoria das Obrigações Contratuais e 

Extracontratuais. Vol. 3. 24. Ed., São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 521. 
21  TZIRULNIK, Ernesto, CAVALCANTI, Flávio de QueirozB., PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro de 
acordo com o código civil brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Editora Roncarati, 2016. Pg. 45 
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circunstância é absolutamente indiferente para o segurador. Não se pode falar 

em alea para o segurado, pois o eventual pagamento da indenização não 

significa uma vantagem, mas a simples reparação econômica d eum dano 

inesperado. A não ocorrência do sinistro não pode, igualmente, ser concebida 

como uma perda, significando a inutilidade do pagamento do prêmio. Também 

a garantia do futuro tem o seu custo: o segurado paga para encontrar 

tranquilidade, não esperança de que ocorra o sinistro.”22 

 

 A consensualidade do contrato decorre da vontade das partes em quererem 

contratar. Com exceção dos seguros obrigatórios, a regra para o contrato de seguro é da 

liberdade das partes em poderem dispor livremente seus interesses, em que pese a maioria 

dos contratos de seguro serem contratos de adesão, nos quais o segurado pouco ou quase 

nada pode influenciar na redação das cláusulas. 

 O fato de a maioria dos contratos ser de adesão não é nem necessariamente por 

exigência das seguradoras. Tal peculiaridade é resultante também da regra que rege o 

setor, que é fortemente regulado pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), 

autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro no Brasil, 

criada pelo Decreto-lei nº. 73, de 1966. 

 Poder-se-ia dizer que o ideal seria o cenário no qual as partes pudessem negociar 

todas as cláusulas. Mas nem todos têm conhecimento técnico para isso. Soma-se a isso, 

ainda, o fato de o setor ser regulado com rigor pela ANS, que prevê normas mínimas 

obrigatórias e, portanto, inegociáveis.  

 Também em decorrência da massificação das contratações de planos de saúde, a 

negociação individual inviabilizaria a comercialização. Em decorrência disso, os 

contratos são hoje de adesão e, para o segurado, trata-se de um benefício o 

reconhecimento do contrato de seguro como sendo de adesão, pois, conforme prevê o art. 

47, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor além da nulidade de cláusulas contratuais que 

contrariem a natureza do negócio (art. 424, Código Civil). 

 A continuidade característica do contrato de seguro decorre de sua subsistência 

por um período, no qual o segurado terá seu patrimônio protegido contra o risco 

predeterminado, pelo qual a seguradora receberá correspondente contraprestação 

pecuniária, denominada prêmio.  

 
22 FARENGA, lUigi, apud TZIRULNIK, p. 45-46. 
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 O contrato de plano de saúde é disciplinado pela Lei 9.656/98, devendo atender 

aos princípios gerais do direito contratual, além daqueles específicos dos planos privados 

de assistência à saúde. Entende-se como contrato de assistência, portanto, aquele celerado 

entre a entidade e o beneficiário, no qual este se obriga ao pagamento de contraprestação 

pecuniária e periódica, ainda que de forma indireta, sob forma de benefício salarial, ao 

passo que aquele se obriga a disponibilizar atendimento em rede médica específica, bem 

como a arcar com o ônus financeiro, tão somente, nas hipóteses em que ocorram eventuais 

enfermidades contratualmente cobertas23. 

 Em resumo, as obrigações do segurado estão restritas à prestação de informações 

corretas para formulação do valor do prêmio de seguro, ao pagamento das parcelas e à 

comunicação tempestiva da seguradora em caso de realização do evento coberto24. 

 Ocorre que, no caso de contrato de seguro-saúde, ao contrário do que se observa 

em outras espécies de seguro, as questões relacionadas à saúde não são necessariamente 

imprevisíveis. Aliás, muito pelo contrário. Aspectos relacionados à genética, funcional 

ou acidentes e traumas podem determinar uma maior probabilidade ou mesmo 

inevitabilidade do surgimento de moléstias que afligirão um certo indivíduo25. 

 Uma parte dessa previsibilidade, inclusive, está distribuída através da possível 

sinistralidade dentro de uma determinada faixa etária, afinal, pessoas com mais de 60 

anos estão mais suscetíveis a terem algum problema cardíaco, como pressão alta, ou 

outras complicações, como diabetes, varizes, catarata etc. 

 O próprio estilo de vida adotado por um indivíduo poderá torná-lo mais propenso 

a sofrer determinadas patologias, que serão resultados próprios da sua atividade 

profissional, gostos por bebidas e fumo. Sendo assim, a suposta aleatoriedade, 

compreendida como característica do contrato de seguro, perde muito o seu conteúdo, 

uma vez que várias doenças guardam relação direta com determinados fatores cujo 

surgimento e controle situam-se estritamente nos limites do interesse de cada pessoa.26. 

 Nos contratos coletivos, por exemplo, ocorre a mutualidade entre os segurados da 

mesma carteira, razão pela qual, inclusive, a tendência do mercado é a extinção da 

 
23 FIGUEIREDO, p. 167. 
24 FIGUEIREDO, p. 169 
25SCAFF, p. 43.  
26 SCAFF, p. 43 



18 
 

modalidade de planos individuais e familiares27, devido ao alto custo de contratação, haja 

vista que a sinistralidade fica restrita às pessoas do mesmo grupo, e não dividida entre um 

pool maior de segurados, como nos contratos coletivos. 

 Pelo menos era essa a ideia com a criação dos planos coletivos, comum entre as 

empresas, que contratavam seguros coletivos como um benefício aos seus empregados, 

que devido à quantidade de vidas e diluição do risco, apresentavam um valor atraente aos 

contratantes. No entanto, planos coletivos também podem ser contratados por empresas 

menores, com 50, 10, 2, ou até uma vida. Esse cenário, de contratação de planos coletivos 

com poucas vidas, já era motivo de preocupação da doutrina há muitos anos: 

 

"(...) em muitos casos, tem sido uma prática do mercado calcular a 

sinistralidade do contrato (variação do número de eventos/sinistros verificados 

no total de consumidores vinculados àquele contrato) levando-se em 

consideração apenas aquele pequeno universo de consumidores, sendo 

insignificante a diluição do risco”28. 

 

 Coletivos ou individuais, os planos de saúde ainda podem ser com ou sem 

coparticipação, que nada mais é do que a divisão das despesas médicas, consultas ou 

exames, por exemplo, entre as operadoras e os contratantes, em percentual variável. 

Assim, o beneficiário paga uma parte da despesa de acordo com o uso. 

 Essa modalidade de contratação visa mitigar o uso indiscriminado pelo 

beneficiário de consultas, exames e procedimentos e, como consequência, é oferecido no 

mercado com um valor inferior à modalidade sem coparticipação29. 

 Através da coparticipação, os planos de saúde visam inibir o risco moral, que é 

um resultado da assimetria informacional, que será detidamente analisada no próximo 

capítulo.  

  

 
27 SCHULMAN, Gabriel. Planos de Saúde: Saúde e contrato na Contemporaneidade. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009. p. 222. 
28 AZEVEDO Junior, Renato. (Coord). Planos de saúde: nove anos após a Lei 9.656/98. São Paulo: 

Conselho regional de medicina do Estado de São Paulo e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 

2007. p. 13 
29 SCHUKLMAN, p. 225. 
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III. A Boa-fé Contratual 

 

 A boa-fé é um conceito ético de conduta, moldado nas ideias de proceder com 

correção, com dignidade, pautada a atitude nos princípios da honestidade, da boa intenção 

e no propósito de a ninguém prejudicar30. Com base nisso, poder-se-ia dizer que basta 

que a pessoa aja de forma honesta, que ela agirá de boa-fé. 

 O problema surge, no entanto, a partir do momento que é preciso codificar a boa-

fé, tendo que lembrar que a honestidade é um dever. A falta de boa-fé, por sua vez, pode 

trazer não só peso na consciência, como também consequências jurídicas. 

 Não se trata de um princípio geral para o direito contratual, e muito menos para o 

direito securitário, sendo, na verdade, princípio fundamental. 

 Para Mônica Yoshizato Bierwagen, a boa-fé seria de difícil definição, pois 

apresentaria múltiplos sentidos, relacionando-se à ideia de justiça que deve imperar sobre 

todo o ordenamento jurídico ou sobre determinados ramos, auxiliando na interpretação 

ou integração de suas normas, ora como regra de conduta (boa-fé objetiva) ou estado de 

espírito do sujeito (boa-fé subjetiva), mas principalmente porque em cada um desses 

sentidos a sua noção deve ser construída a partir de critérios próprios, que não permite a 

sua unificação em um único conceito31. 

 A classificação da boa-fé em objetiva e subjetiva é aceita pela doutrina, sendo que 

para Fábio Ulhoa Coelho32, a boa-fé subjetiva corresponde à virtude de dizer o que 

acredita e acreditar no que diz. Já a boa-fé-objetiva é representada por condutas do 

contratante que demonstram seu respeito aos direitos da outra parte. 

 Subjetivamente, a boa-fé está vinculada à noção de erro, porque está ligada a uma 

avaliação individual e equivocada de dados da realidade, enquanto, objetivamente, ela 

assume a feição de uma regra ética de conduta, chamada de boa-fé lealdade33. 

 A boa-fé subjetiva está relacionada à consciência da pessoa, ou ao seu 

convencimento individual de agir em conformidade ao direito. Para analisar o 

subjetivismo, o intérprete deve considerar a intenção do sujeito ao seu estado psicológico 

 
30 RORIGUES, Silvio. Direito Civil, São Paulo, 3º Volume, Ed. Saraiva, 2004. 28ª ed, pág. 60 
31 BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e regras de interpretação dos contratos no novo Código 

Civil. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 77 
32 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, 3: contratos. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 83/84 
33 MARTINS, Flávio Alves. A Boa-fé e Sua Formalização no Direito das Obrigações Brasileiro. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2000, pg. 10. 
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ou íntima convicção. Justamente por isso que contrária à boa-fé subjetiva está a má-fé, 

vista subjetivamente como a intenção de lesar terceiros34. 

 Para Fiuza35, a boa-fé subjetiva consiste em crenças internas, conhecimentos e 

desconhecimentos, convicções internas. Consiste, basicamente, no desconhecimento de 

situação adversa. Quem compra de quem não é dono, sem saber, age de boa-fé, no sentido 

subjetivo. A boa-fé objetiva baseia-se em fatos de ordem objetiva. Baseia-se na conduta 

das partes, que devem agir com correção e honestidade, correspondendo à confiança 

reciprocamente depositada. As partes devem ter motivos objetivos para confiar uma na 

outra. 

 O princípio da boa-fé constante no Código Civil de 1916, no capítulo de seguro 

foi muitas vezes interpretado como boa-fé subjetiva, subjetiva, o que só mudou com o 

advento do Código de Defesa do Consumidor e posteriormente com o Código Civil de 

2002, quando a conotação do termo boa-fé passou a ser de boa-fé objetiva36. 

 
“Há, nessa omissão do Código Civil (LGL\2002\400) brasileiro, um reflexo da 

mentalidade capitalista da segunda metade do século XIX, mais preocupada 

com a segurança da circulação e desenvolvimento das relações jurídicas do que 

com a justiça material dos casos concretos, porque a verdade é que o Código 

Comercial brasileiro, muito anterior ao Código Civil (LGL\2002\400) (o 

Código Comercial é de 1850), já tinha regra genérica sobre a boa fé - é o art. 

131, sobre interpretação contratual.”37 

 

 O Código Civil de 2002 traz diversas previsões expressas sobre a boa-fé objetiva, 

desde o art. 113, que norteia a interpretação dos negócios jurídicos, que devem ser sempre 

interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração, assumindo a boa-fé, 

portanto, uma função interpretativa. 

 O art. 422, como já dito, também traz previsão expressa sobre a boa-fé na 

celebração dos contratos e, no que diz respeito aos contratos de seguro, todas as menções 

anteriormente feitas vão além da boa-fé objetiva, e exigem do segurado uma boa-fé 

subjetiva. 

  

 
34 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p.411 
35 FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p.410/411 
36 WENDLER, Anne Caroline. Boa-fé Objetiva nos contratos de seguro de vida: Análise de decisões judiciais. 

Curitiba: Juruá, 2012. p. 98 
37 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. A Boa Fé na Formação dos Contratos. Revista de Direito do 
Consumidor, vol. 3/1992, p. 78- 87, Jul- Set / 1992.  
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 Mais do que um mero comportamento, ou uma expectativa de conduta, a boa-fé 

também é aplicada à interpretação dos contratos, preenchendo lacunas da lei e dos 

contratos: 

 

“Para que possa ocorrer uma coerente produção de efeitos do contrato, tornam-

se exigíveis às partes, em certas ocasiões, comportamentos que não resultam 

nem de expressa e cogente disposição legal nem de cláusulas pactuadas. A boa-

fé atua, como cânone hermenêutico, integrativo frente à necessidade de 

qualificar esses comportamentos, não previstos, mas essenciais à própria 

salvaguarda da fattispecie contratual e à plena produção dos efeitos 

correspondentes ao programa contratual objetivamente posto.”38 

 

 Diniz entende que a boa-fé que deveria integrar as relações contratuais deveria ser 

a objetiva, pois se trata de uma norma que requerer o comportamento leal e honesto dos 

contratantes, sendo incompatível com quaisquer condutas abusivas, tendo por escopo 

gerar na relação obrigacional a confiança necessária e o equilíbrio das prestações e da 

distribuição dos riscos e encargos, ante a proibição do enriquecimento sem causa39. 

 

“Sobre a distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva – também conhecida 

por boa-fé lealdade -, a subjetiva se contrapõe à má-fé, enquanto a objetiva se 

contrapõe à ausência de boa-fé, e não, à má-fé”.40 

 

 Para Azevedo, seriam três as funções da cláusula de boa-fé objetiva: 1) Função 

adjuvandi, ou seja, auxilia na interpretação do contrato; 2) Função supplendi, que busca 

suprir falhas e acrescentar ao contrato o que nele não está incluído. Com relação a essa 

função, vale ressaltar os deveres anexos ao vínculo principal criados pela cláusula geral 

de boa-fé, especialmente o dever de informar, de manter sigilo e de avisar imediatamente 

se houver perda de interesse no negócio, além dos deveres de colaboração e de 

cooperação; e, 3) Função corrigendi, destinada a corrigir o contrato visando a atingir o 

sentido de justo. Essa função procura envolver as cláusulas abusivas.41 

 
38 MARIA UDA, Giovanni apud MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica 

no processo obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
39 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3: teoria das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 53 
40 WENDLER, Anne Caroline. Boa-fé Objetiva nos contratos de seguro de vida: Análise de decisões 

judiciais. Curitiba: Juruá, 2012. p. 99 
41 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil 
na questão da boa-fé objetiva nos contratos. Revista dos Tribunais, v. 775, São Paulo: RT, maio 2000, p. 
14. 
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 Visto, portanto, a boa-fé como um princípio geral, vale trazer ela para o direito 

securitário, e analisarmos, mais a frente, a seleção adversa nos contratos de seguro. 

 

a – A BOA FÉ NO CONTRATO DE SEGURO 

 

 A boa-fé não é uma característica exclusiva do contrato de seguro. Como já 

adiantado, trata-se de princípio norteador dos contratos no direito brasileiro, previsto no 

art. 422, do Código Civil, e representa um “modelo de conduta social, arquétipo ou 

standard jurídico”42. 

 Mas a boa-fé é interpretada como um dos novos princípios contratuais, que se 

juntou aos princípios da autonomia da vontade, pacta sunt servanda e relatividade, além 

do equilíbrio contratual e função social do contrato. Todavia, o contrato de seguro guarda 

especial particularidade quando se trata da boa-fé. 

 No contrato de seguro, o dever de ética requer o grau mais elevado de troca de 

informações desde a proposta, a contratação e durante toda a vigência da relação 

contratual, especialmente nos contratos de seguro de pessoas, no qual a declaração de 

saúde do segurado pode influir diretamente na aceitação da proposta pela seguradora43. 

 A lei obriga categoricamente o segurado a fazer declarações exatas e a não omitir 

circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio44. A 

sanção legalmente prevista para o caso de descumprimento de tal dever pelo segurado é 

a perda da garantia securitária, mantendo-se, contudo, a obrigação de custeio do prêmio, 

mesmo que já ocorrido o evento. 

 

“A verdade é que a boa-fé exerce função relevantíssima no relacionamento 

entre o segurado e a seguradora, já que é com base nas informações prestadas 

por aquele, que esta cotará o risco a ser por ela aceito ou não, ensejando 

conforme o caso, o estabelecimento do contrato. E, justamente por tal motivo, 

que as informações prestadas pelo proponente devem ser transparentes, claras, 

a fim de que a seguradora, após celebrado o contrato, não venha a ser 

surpreendida em razão de dados que, caso lhe tivessem sido oportunamente 

informados, repercutiriam, eventualmente ou não, na realização do negócio 

jurídico, ou na cotação de um prêmio em patamares diferenciados".45 

 
 

42 MARTINS-COSTA, 2000, p.411 
43 WENDLER, 2021. p. 92 
44 Art. 766, do Código Civil: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas 

ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o 

direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 
45 GOLDBERG, Ilan. Confiança, cooperação, máxima boa-fé e o contrato de seguro. Revista Jurídica de 

Seguros. Rio de Janeiro, maio/2017. 
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 Ou seja, o segurado deve informar à seguradora todas as circunstâncias que 

possam eventualmente influenciar no aceite do seguro pela seguradora, ou mesmo fatores 

que possam influenciar o valor do prêmio, que é calculado de acordo com a exposição de 

segurado ao risco.  

 Não é segredo, por exemplo, que os contratos de seguro para automóveis têm um 

prêmio maior quando o segurado é um homem, jovem, na faixa etária entre os 18 e 25 

anos de idade, pois, pelas estatísticas, sabe-se que eles estão mais sujeitos a se envolverem 

em um acidente com maior perda para a seguradora, sendo o resultado da afirmação de 

Polido, de quem sem veracidade nas informações – boa-fé -, o seguro não subsiste, 

destacando que qualquer desvio desta ordem prejudicará o mutualismo existente na 

espécie46. 

 Assim, se na contratação do seguro for omitido que o principal condutor do 

veículo será uma pessoa que se enquadre nesse perfil, o segurado claramente infringiu a 

regra do art. 76647 do Código Civil, e está sujeito a não ter garantia à cobertura securitária 

contratada, sendo esse, inclusive, o entendimento majoritário da jurisprudência48. 

 A norma exige o comportamento com a máxima intensidade: A mais estrita boa-

fé e veracidade, e relaciona a exigência destes comportamentos com o objeto, isto é, o 

interesse legítimo, assim como com aquilo que lhe diz respeito, como o risco e as 

variações que venham a alterá-lo de forma relevante para formação e para a execução 

contratuais.49 

 Assim como se opera nos demais contratos, também para o seguro o princípio da 

boa-fé deve ser observado além do momento da contratação. O art. 768 do Código Civil 

traz a premissa de que o segurado também perderá o direito à garantia se ele 

intencionalmente agravar o risco objeto do contrato. 

 Ainda no exemplo do seguro de automóvel, se o segurado deixar de realizar 

corretamente a manutenção do seu veículo, a fim de impedir que algum mau 

funcionamento venha a gerar um dano coberto pela garantia, ele poderá perder a garantia 

 
46 POLIDO, Walter. A regulação do contrato de seguro e reflexos no resseguro: O Brasil abaixo do standard 

Internacional. IBDS. São Paulo: Roncarati, 2018. p.54 
47 Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir 

circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à 

garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 
48 REsp 1419731/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/09/2014) 
49 TZIRULNIK, Ernesto, CAVALCANTI, Flávio de QueirozB., PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro de 
acordo com o código civil brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Editora Roncarati, 2016. Pg.111 
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securitária. Pode até parecer um exagero, mas em caso recente julgado pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo, um segurado invés de realizar a troca de um fusível de seu veículo, 

preferiu se valer de um arame. Ocorre que tal substituição foi fator relevante em um 

incêndio, que provocou a perda total do veículo. 

 Uma vez acionada a seguradora, verificou-se o agravamento intencional do risco, 

e a cobertura foi negada, o que foi ratificado pelo Tribunal de Justiça, com base em laudo 

pericial no qual se constatou a mencionada substituição50. 

 O entendimento do Tribunal só corrobora a ideia de que o princípio da boa-fé deve 

ser observado antes, durante e depois de celebrado o contrato de seguro. Inclusive, essa 

previsão deverá ser expressa em lei, conforme Projeto de Lei 29/2017, que traz já no art. 

6º e parágrafo único a definição de contrato de seguro e a previsão de boa-fé objetiva51. 

 

b. A SELEÇÃO ADVERSA NOS CONTRATOS DE SEGURO SAÚDE 

 

 Uma das muitas formas de se evitar que alguém saia prejudicado em um negócio 

seria o compartilhamento entre as partes de todas as informações disponíveis, desde a 

fase pré-contratual, para que a parte saiba quais são as reais expectativas da outra, e se 

ela será capaz de atendê-las, ou quais serão suas condições. 

 A celebração de um negócio é muito mais complexa52 do que uma prestação e 

uma contraprestação53. Os negócios jurídicos podem ser observados desde a compra de 

insumos da China para se enfrentar a pandemia, até mesmo à compra na loja de 

conveniência de uma bala. As partes devem guardar, desde o início da transação, a boa-

fé, que se reflete basicamente na cooperação. 

 Durante a relação de obrigação, outros direitos e deveres podem surgir, e a boa-fé 

deve ainda prevalecer, sendo ideal que as partes continuem cooperando para que a relação 

seja perene, ou atinja o seu objetivo: 

 
50 (TJSP; Apelação Cível 1013863-87.2016.8.26.0602; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão 

Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

01/08/2020; Data de Registro: 01/08/2020) 
51 Art. 6º Pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a 

garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados. Parágrafo único. 

As partes, os beneficiários e os intervenientes devem conduzir-se segundo os princípios de probidade e boa-

fé, desde os atos pré-contratuais até a fase pós-contratual. (acessado em 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128831) em 14/11/2021. 
52 SILVA, Clóvis V. do Couto e, A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 
53 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Direito das Obrigações: em busca de elementos caracterizadores para a 

compreensão do Livro I da parte especial do Código Civil. Curitiba: Arte Jurídica, 2004. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128831
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“Quer-se com isso afirmar que pode a relação de obrigação, no transcorrer de 

sua existência, muitas vezes em razão das vicissitudes que sofre, gerar outros 

direitos e deveres que não os expressados na relação de subsunção entre a 

situação fática e a hipótese legal, ou não indicados no título, ou ainda poderes 

formativos geradores, modificativos ou extintivos, e os correlatos de sujeição; 

pode, por igual, importar na criação de ônus jurídicos e deveres laterais, anexos 

ou secundários ao dever principal, ao qual corresponderão, por sua vez, outros 

direitos subjetivos, mesmo que não expressamente previstos nem na lei, nem 

no título. Uma vez ocorridas, todas estas “vicissitudes” e os efeitos jurídicos 

delas resultantes devem ser reconduzidos ao conceito, completando-o ou 

formando-o para que torne concretamente geral, isto é, para que seja 

verdadeiramente dotado de uma unidade – vale repetir -, a “unidade do todo 

articulado que contém em si a diferença” e, por isso, seja unitário do ponto de 

vista estrutural e funcional, bem como total em relação ao seu conteúdo”54  

 

 Sendo presumida a atuação conforme a boa-fé desde o início, não haveria 

problemas para que as partes compartilhassem entre si as informações que têm para a 

celebração do negócio jurídico. Assim, as partes estariam cientes das reais expectativas 

uma da outra, evitando-se surpresas durante o cumprimento da obrigação. 

 No entanto, nem todo mundo quer compartilhar a informação por completo, pois 

se sabe que, uma vez exposta alguma situação, ou revelada alguma informação, isso pode 

influenciar no negócio, seja no preço, prazo ou mesmo na sua viabilidade. 

 Trata-se, portanto, de informação. Quem tiver mais informação estará mais bem 

preparado para tomar decisões, e avaliar o risco do negócio. Ocorre que, para que haja 

troca de informação entre dois sujeitos, de acordo com Eduardo Molan Gaban, é preciso 

que haja uma troca de repertórios55, que nada mais é do que um conjunto de elementos 

que possuem significado para o usuário de um sistema de comunicação. O repertório é 

um conjunto de signos conhecidos ou assimilados por um indivíduo ou por um grupo de 

indivíduos, uma espécie de estoque de experiências, fixados pelo mesmo código. 

 O dever de informação impõe aos contratantes o dever de declarar todas as 

circunstâncias relevantes sobre o contrato para que as partes possam, livremente, exercitar 

sua autonomia privada. Trata-se de um dos mais importantes deveres decorrentes do 

princípio da boa-fé, pois a informação é fundamental para que os contratantes possam ser 

alertados sobre fatos de que não poderiam perceber por sua própria diligência ordinária56.  

 
54 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 393 
55 GABAN, Eduardo Molan. Regulação Econômica e Assimetria de Informação. Revista de Direito 

Constitucional Internacional, São Paulo, v. 12, n.46, p. 258 
56 ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 109 
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 Em linhas gerais, as partes devem trocar informações que sejam pertinentes e 

relevantes para o seu interlocutor, pois, por óbvio, não causará impacto ao negócio 

informações que não sejam a ele pertinentes, e que sejam compreensíveis. 

 Se houve simetria, ou seja, se as informações foram trocadas com equilíbrio de 

uma parte para outra, então é possível que o negócio não traga surpresas às partes, pois 

ambas sabem, desde o início, a quais riscos estão expostas. 

 Não se poderia dizer a mesma coisa se a troca de informação tiver ocorrido de 

forma complementar, pois uma das partes terá mais informações que a outra, e poderá 

haver abuso dessa condição, ou dessa assimetria de informação. 

 A teoria da assimetria de informação foi primeiramente desenvolvida57 por George 

Akerlof, Michel Spence e Joseph Sttinglitz, que defenderam predominar nas relações 

econômicas a assimetria de informação, que produziria, por consequência, um mercado 

imperfeito.  

 Se a parte não coopera para obtenção da informação, ou seja, se apesar de a 

informação estar disponível, ela não é de fácil acesso, isso aumentará o custo da transação, 

mas não necessariamente inviabilizará o negócio, pois, muitas vezes, a assimetria 

informacional pode ocorrer depois de celebrado o negócio. Divide-se, então, a assimetria 

informacional em ex ante e ex post, ou, em seleção adversa e risco moral, 

respectivamente. 

 Tanto a seleção adversa como o risco moral, portanto, são decorrentes da 

assimetria de informação, sendo que a diferença entre eles está no momento em que 

ocorre o desequilibro informacional. 

 O Risco Moral ocorre após a celebração do contrato, e pode facilmente ser 

exemplificado nos casos de contratos de seguro automóvel, quando um segurado, após a 

celebração do contrato de seguro, deixa de agir com cautela e prudência na condução do 

veículo, eventualmente estacionando-o em local inóspito, pois sabe que seu bem está 

segurado. 

 Esse tipo de conduta se caracteriza como Risco Moral, pois se espera que o 

segurado continue, após a celebração do contrato, agindo de forma a zelar pelo seu bem, 

evitando que algum evento coberto ocorra, afinal, o seguro foi contratado para cobrir um 

evento incerto, de acordo com a média de sinistros no mercado para o perfil do segurado. 

 
57 RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; VIANNA, Guilherme Borba. Risco e Assimetria Informacional nas 

Relações empresariais. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v.6, n.24,2008, p. 194. 
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 À medida que o segurado passa a agir com menos prudência e cautela do que se 

espera da média dos demais segurados, ele acaba por contribuir com a realização do 

evento danoso, e aumentar a sinistralidade para o seu grupo de segurados. No entanto, a 

seguradora não tinha como saber que o segurado adotaria essa postura após a celebração 

do contrato de seguro. 

 Tal comportamento também pode ser observado nos seguros de saúde, nos quais 

os segurados passam a usar mais os serviços médicos após a contratação, pois o custo 

dessa utilização já está internalizado no prêmio mensal. O segurado passa a se consultar 

mais com médicos, realizar exames muitas vezes desnecessários, adotando uma postura 

diferente do que se esperaria de qualquer outro segurado no mesmo perfil. Justamente o 

comportamento que se pretende evitar com a aplicação da modalidade de contratação com 

coparticipação. 

 O Risco Moral, portanto, é verificado em momento posterior à celebração do 

negócio jurídico, em que a parte passa a adotar uma postura incoerente, expondo-se mais 

ao risco, quando se trata de contrato de seguros. Ocorre quando os agentes alteraram seus 

riscos e relaxam suas precauções uma vez que estão cobertos pelo seguro. Existe uma 

imperfeição de informação acerca do risco associado a cada agente depois de obter a 

cobertura de um seguro58. 

 

“O Risco moral aparece cada vez que, em razão de fiscalização imperfeita, 

porque custosa para o segurador, o segurado se afasta do comportamento 

ajustado com o segurador, eventualmente de forma implícita, de modo a buscar 

vantagem para si, aumentando a probabilidade ou a extensão do risco assumido 

pelo segurador. O risco moral, no campo do seguro, corresponde ao problema 

de ‘agency’ em outros contextos. É exemplo de comportamento oportunista. 

Em razão do risco moral, o segurador tem seus custos aumentados para todos 

os segurados e, em consequência, ajusta os prêmios”.59 

 

 A Seleção Adversa, por sua vez, é verificada antes da contratação, quando há 

omissão de alguma informação por uma das partes. No trabalho de G. A. Akerlof 

(1970)60, intitulado de “The Market of Lemons: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism”, a Seleção Adversa ocorreria no mercado de carros usados - ou Mercado de 

 
58 WENDLER, 2021. p. 108. 
59 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Trad. Rachel Sztajn. 2 ed. 

São Paulo: Atlas. 2015. p. 138 
60 GEORGE A. AKERLOF, 15 - THE MARKET FOR “LEMONS”: QUALITY UNCERTAINTY AND 

THE MARKET MECHANISM, Academic Press, 1978, Pages 235-251 (Acessado em 10/05/2021: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012214850750022X)  
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Limões como o autor chamou - em que o comprador não está completamente informado 

sobre o bem que pretende comprar, mas sabe que há veículos em boas e más condições 

no mercado, mas só quem sabe as reais condições do veículo vendido é o vendedor. 

 O problema é basicamente, como já adiantado, informação. Se o comprador puder 

obter a melhor e mais completa informação sobre o veículo que pretende comprar, vai 

saber ponderar se está pagando um preço justo pelo veículo. Contudo, a obtenção dessa 

informação tem um custo. E é justamente este o problema. 

 Seleção adversa decorre da disparidade de informação em relação às qualidades 

do produto ou serviço ou dos atributos da contraparte, tratando-se de expressão utilizada 

no direito securitário para descrever a dificuldade de as seguradoras obterem uma seleção 

imparcial de segurados ao se basearem na probabilidade média de sinistros para fixar o 

preço do seguro61. 

 Para os contratos de seguro saúde, ponto focal deste trabalho, a seleção adversa 

deveria ser mitigada com o preenchimento pelo segurado de sua Declaração Pessoal de 

Saúde (DPS) - formulário com múltiplas questões sobre a saúde do segurado. Através 

deste formulário a seguradora obtém – ou deveria obter – todas as informações que 

precisa saber para analisar o risco do negócio. Afinal, o segurado é quem conhece melhor 

os riscos aos quais está exposto, devendo prestar todas as informações e não omitir dados 

relevantes ou realizar declarações inexatas, pois, se o fizer, haverá seleção adversa, cuja 

consequência é apenas os riscos ruins permanecerem e os bons desaparecerem62. 

 

De um modo geral, a seleção adversa ocorre quando uma das partes está mal 

informada sobre as qualidades de um produto ou serviço específico, mas sabe 

apenas a qualidade média dos produtos daquele mercado, motivo pelo qual 

pedirá um desconto para participar da transação. Os vendedores que tiverem 

um bem de boa qualidade não conseguirão competir e sairão do mercado, e a 

qualidade do bem diminuirá. A seleção Adversa afasta agentes do mercado, e 

impede transação, afastando da quantidade que seria eficiente.63 

 

 A partir do momento que a seguradora não tem acesso às informações completas 

do segurado, existe seleção adversa. O segurado que omite sua condição preexistente da 

seguradora está agindo de má-fé, além de correr o risco de perder a cobertura securitária, 

 
61 GARCIA E SOUZA, Thelma de Mesquita. O Dever de informar e a sua aplicação no contrato de seguro. 

Tese de Doutorado. São Paulo, USP, 2012. p. 53 
62 WENDLER, 2021, p. 105 
63 TIMM, Luciano Benetti; GURISSE, João Francisco Menegoli. Análise econômica dos contratos. In: 

TIMM, Luciano Benetti (org.) Direito e Economia no Brasil, São Paulo, Atlas: 2012. p. 167. 
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tal como prevê o art. 766, do Código Civil. A jurisprudência tentou encontrar uma solução 

para essa lacuna no preenchimento, com a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, 

como será visto em capítulo próprio. 

 Para a seguradoras, a seleção adversa surge quando elas têm dificuldade para 

distinguir o baixo risco do alto risco. Cada segurado tem um perfil de risco diferente do 

outro e muitas vezes a seguradora não consegue diferenciar o risco em um nível de 

detalhamento64. 

 

“Se uma seguradora é incapaz de identificar, de forma precisa, os riscos dos 

proponentes ao seguro, pois eles ocultam a informação, então, esta cobra um 

preço médio para todos os segurados, os de alto risco e de baixo risco. agindo 

desta forma, os segurados de alto risco estão mais propensos a adquirir um 

seguro, com um preço médio, do que as de menor risco, que podem entender 

que o valor cobrado é alto para seu risco. 

Como a seguradora não pode observar os riscos reais de cada indivíduo, pois 

isso acarreta maior custo de transação, qual seja, busca de informações, então, 

pode se utilizar de uma regra prática com relação a características facilmente 

observáveis, fixando um preço médio de prêmio”.65 

 

 Deve-se ter em mente que a seguradora quando aceita uma proposta está fazendo 

a análise com base nas informações prestadas pelo proponente, e decidirá com base nos 

cálculos atuariais os valores pagos a título de prêmio pelo segurado. Porém, os cálculos 

atuariais são feitos com base na média de riscos aos quais o mercado está exposto. Se há 

omissão de um dado pelo segurado, então presume-se que ele se encaixa na média das 

pessoas que têm o perfil parecido com o dele. 

 É fácil perceber que um jovem, na faixa dos 30 anos, que pratica exercícios 

regularmente e se alimenta de forma saudável está tendencialmente menos propenso a 

utilizar o seguro saúde quando comparado a um jovem, na mesma faixa etária, com os 

mesmos hábitos, mas que por fatores genéticos – ou outros – foi diagnosticado com um 

câncer quando tinha 25 anos. 

 A omissão de uma condição preexistente, neste caso, é decisiva, pois, apesar de o 

jovem estar em remissão, infelizmente ele pode ter uma recidiva (reaparecimento da 

doença), e os custos do tratamento são elevados. Às vezes, a omissão pode até ser 

involuntária, pois o candidato a segurado por ostentar uma compreensão equivocada 

 
64 WENDLER, 2021. p. 105. 
65 MOTTA, Caroline Elisabete Puehringer Miguez e Senna. Análise econômica do direito aplicada ao 

contrato de seguro de automóvel e os efeitos econômicos e sociais da fraude. Dissertação de Mestrado. 

PUCPR. 2016. p. 86. 
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sobre sua situação de saúde, acreditando, por exemplo, estar curado de uma moléstia da 

qual ele ainda padece. Porém, deixar de prestar essa informação é fator determinante para 

que se verifique a seleção adversa, podendo trazer para a seguradora prejuízos que serão 

redistribuídos para toda carteira de segurados. 

 Ainda nesse sentido, a omissão não precisa ser apenas quanto a doenças mais 

graves, como uma neoplasia. A omissão de um quadro clínico menos grave, como asma, 

hérnia de disco, diabetes, cardiopatias etc., também pode ter impactos assemelhados 

àqueles causados pela omissão na existência de um câncer, pois, ainda que se trate de 

quadros clínicos que se apresentem momentaneamente sob controle, o eventual 

tratamento de tais quadros, ou de situações decorrentes da preexistência de tais quadros, 

pode depender da realização de procedimentos de alta complexidade (PAC), os quais são 

mais custosos para as seguradoras. 

 Fato é que, quando se preenche uma DPS, as perguntas devem ser respondidas em 

estrita observância à boa-fé; vale dizer, o formulário deverá ser preenchido com 

informações completas e precisas a respeito do histórico e da situação de saúde do 

proponente, justamente para que a seguradora possa ter o mais completo possível 

conhecimento a respeito do risco que passará a garantir após a celebração do contrato. 

Especificamente no que se refere à matéria objeto do presente trabalho, espera-se que o 

proponente não omita a preexistência de doenças e, havendo quaisquer dúvidas a respeito 

da persistência de tais doenças, de sua extensão etc, um médico pode – e deve – ser 

consultado para o preenchimento da DPS, a fim de reduzir o risco de prestação de 

informações imprecisas, que nada mais são do que desinformação. O custo desse 

preenchimento assistido, importante que se diga, é arcado pela seguradora, desde que seja 

feito em médico por ela indicado. Se o segurado optar por um médico de sua confiança, 

então ele arca com os custos66. 

 Se a declaração defeituosa provocou a aparente formação de um contrato que não 

seria celebrado caso tivesse sido exata, a hipótese é de não aperfeiçoamento do contrato, 

vez que impede o consenso porque as partes têm visões diferentes sobre o objeto 

contratual; mas, se a declaração defeituosa provocou a formação de um contrato que seria 

celebrado, caso tivesse sido exata, porém em outras bases (outra espécie de garantia ou 

 
66 Art. 5º, §§1º e 2º, da Resolução 162/07 da ANS 



31 
 

outro valor de prêmio), a hipótese é de adequação do contrato (ou ajuste do prêmio), vez 

que não atinge a substância do negócio jurídico67. 

 Como se verá a seguir, existem muitas opções para o preenchimento da DPS, 

porém, os proponentes raramente exercem seu direito de preenchimento devidamente 

assistidos, o que pode acontecer por desconhecimento de tal direito, ou para poderem usar 

tal ato como pretexto para eventual demanda judicial, tendo em vista, especialmente, que 

a jurisprudência costuma interpretar de forma favorável ao consumidor informações 

imprecisas fornecidas na contratação. Mas, não importa qual seja o motivo, se algum dado 

não for informado corretamente, ou se for omitido, está-se diante de uma seleção adversa.  

  

 
67 TZIRULNIK, Ernesto, CAVALCANTI, Flávio de QueirozB., PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro de 
acordo com o código civil brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Editora Roncarati, 2016. Pg. 115 
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IV. A interpretação da jurisprudência sobre doenças preexistentes nos contratos de seguro 

 

 O direito à saúde está previsto no art. 196, da Constituição Federal, e pode ser 

considerado como essencial à dignidade humana. O que é dignidade, contudo, é flexível, 

podendo, para algumas pessoas, ter uma abrangência maior do que para outras. 

 Moradia, saúde, educação e segurança são, talvez, os direitos mínimos mais 

conhecidos e defendidos mundialmente. Mas nem todos os cidadãos no mundo têm 

acesso a eles, nem que seja na sua forma mais básica e precária.  

 O Brasil possui um dos melhores e mais abrangentes sistemas de saúde do mundo, 

mesmo quando comparado com outros sistemas oferecidos por países mais bem 

desenvolvidos economicamente68. Mas ao mesmo tempo também é muito criticado, 

talvez por sua ineficiência em atender toda a demanda da população, por ser desigual em 

termos de tratamentos e assistência entre as diversas regiões do país. 

 Uma forma de mitigar essa desigualdade, ou mesmo de fazer valer o seu direito 

são as vias judiciais, com a propositura de demandas pelos cidadãos procurando 

resguardar seus interesses e exigir do estado o tratamento adequado para sua doença. 

 A judicialização da saúde é tema que chama atenção, talvez por despertar nas 

pessoas a sensação de ser uma última esperança daqueles que não têm a quem recorrer, e 

enxergam no judiciário a sua última esperança para terem seu direito constitucional à 

saúde reconhecido e eficientemente prestado. 

 Judicialização não é só o fato de uma questão ser decidida pelo Judiciário, mas se 

trata de um fenômeno, no qual se pode dizer que “algumas questões de larga repercussão 

política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário”69. 

 De acordo com pesquisa realizada pelo CNJ, publicada em 2019, no relatório 

sobre a judicialização da saúde70, mais de 9% dos processos analisados têm o Estado ou 

Município no polo passivo da ação, que significa, sem entrar em pormenores, que a 

Administração Pública ocupa quase 10% das ações que discutem acesso à saúde no Brasil. 

 
68 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/brasil-e-unico-com-sus-entre-paises-com-mais-de-

200-milhoes-de-habitantes.shtml 
69 https://www.conjur.com.br/2008-dez-22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica? 

imprimir=1 
70 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf 
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 O acesso à saúde por meio do judiciário não é um fenômeno novo, e pode-se 

arriscar dizer que teve grande aumento após a constituição de 1988, quando se atribuiu à 

saúde status constitucional e a atribuiu ao Estado, como um dever. 

 A judicialização, por sua vez, como dito, trata-se de um fenômeno – talvez 

massivo – no qual se transfere ao judiciário o poder de decidir sobre alguma questão que 

o Legislativo e/ou Executivo não conseguiram resolver de forma satisfatória aos olhos do 

jurisdicionado. 

 Diante da demanda que lhe é imposta, o Judiciário, para não violar o quanto 

disposto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição, profere decisões sobre a questões 

relacionadas à saúde, impondo ao Estado e às seguradoras obrigações muitas vezes 

distantes da realidade financeira dos entes federativos, ou do que foi acordado nos 

contratos – quando se trata de saúde suplementar -, e muitas vezes obrigações até 

impossíveis ou que não dependem exclusivamente da liberalidade do Estado ou 

Seguradoras/Operadoras de Saúde. 

 O art. 2071, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro talvez seja o 

ponto de equilíbrio para a balança dessa relação. A concessão de medidas asseguradoras 

do acesso à saúde pode ter impactos sociais e orçamentários que não são mensurados 

pelos juízes, e a norma chama a atenção para tal fato.  

 Sob a ótica do direito privado, ou da saúde suplementar, a concessão de tutelas 

que obrigam as seguradoras a prestarem mais do que aquilo para que foram contratadas 

não é um fenômeno novo, e tem ganhado força nos últimos anos, como apontou a pesquisa 

do CNJ sobre a judicialização da saúde72, com um crescimento de 130% nos últimos dez 

anos. 

 Alguns fatores contribuem de forma significativa para a judicialização da saúde. 

A constituição de 1988 trouxe no inciso XXXII, do art. 5º a necessidade de proteção do 

consumidor, impondo a obrigação de edição de uma lei específica, prevista no art. 48 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que resultou no Código de Defesa de 

Consumidor, em 1990. 

 
71 Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
72 https://www.cnj.jus.br/demandas-judiciais-relativas-a-saude-crescem-130-em-dez-anos/ 
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 Para Salazar e Grou73, a constituição já trouxe os parâmetros de vulnerabilidade e 

fragilidade que o Código deveria atribuir ao consumidor, dando a ele ampla proteção 

legal, como nos artigos 39 e 51 do CDC. Assim, de acordo com a ampla interpretação do 

sistema jurídico como um todo, têm-se a proteção à saúde na Constituição Federal, e do 

consumidor, por meio do código de defesa do consumidor. 

 O consumidor passa, então, a ser visto sempre como a parte mais vulnerável e 

frágil da relação, que deve ser protegido, até mesmo quando contratou ciente das 

consequências, como aponta Claudia Lima Marques74: 

 

“(...) A vontade das partes manifestada livremente no contrato não é mais o 

fator decisivo para o Direito, pois as normas do Código instituem novos valores 

superiores como o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo. Formado o 

vínculo contratual de consumo, o novo direito dos contratos opta por proteger 

não só a vontade das partes, mas também os legítimos interesses e expectativas 

dos consumidores. O princípio da equidade, do equilíbrio contratual é cogente; 

a lei brasileira, como veremos, não exige que a cláusula abusiva tenha sido 

incluída no contrato por ‘abuso do poderio econômico’ do fornecedor, como 

exigia a lei francesa, ao contrário o CDC sanciona e afasta apenas o resultado, 

o desequilíbrio, não exige um ato reprovável do fornecedor; a cláusula pode 

ter sido aceita conscientemente pelo consumidor, mas se traz vantagem 

excessiva para o fornecedor, se é abusiva, o resultado é contrário à ordem 

pública, contrária às novas normas de ordem pública de proteção do CDC e a 

autonomia de vontade não prevalecerá.” 

 

 É irrelevante se o consumidor queria ou não ter aceitado as limitações contratuais, 

fato é que, diante do perfil que se traçou ao longo de três décadas de vigência, o Código 

de Defesa do Consumidor de fato muniu o consumidor para protegê-lo contra eventuais 

abusos e desrespeitos aos seus direitos. Problema é quando se coloca o consumidor em 

um pedestal, do qual não se consegue demovê-lo.  

 A posição de vulnerável do consumidor, como se disse, era a vontade da lei, e a 

aplicação da lei pelos tribunais pátrios não poderia ter outro resultado, senão a 

fragilização dos institutos contratuais em benefício do consumidor. 

 Já se debruçou neste trabalho quanto à boa-fé nos contratos de seguro, e os 

princípios que norteiam o sistema e devem ser observados. No entanto, o que se verifica 

pela análise do entendimento aplicado pelos Tribunais pátrios é uma mitigação de tais 

princípios em benefício dos consumidores, supostamente frágeis e mais vulneráveis. 

 
73 SALAZAR, Andrea Lazzarini; GROU, Karina Bozola. A defesa da Saúde em Juízo. São Paulo: Verbatim, 

2009. p. 50 e 51 
74 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 741/742 
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 A ideia do presente trabalho é justamente tentar trazer um fator independente da 

fragilidade ou vulnerabilidade do consumidor, pois está relacionada estritamente à boa-

fé, que deve se esperar de todos, independentemente da posição contratual. 

 

“Assim foi porque confiavam os seguradores que poderiam se fiar na boa-fé 

dos proponentes para contratar. Nada indicava o surgimento da corrente 

jurisprudencial ora focada: primeiro, porque não há qualquer imposição legal 

no sentido de realizar o prévio exame médico; segundo, porque a legislação 

aplicável aos contratos de seguro, inclusive aquela emanada no órgão 

regulador, é toda assentada na análise de risco mediante declarações pré-

contratuais prestadas pelos proponentes, como se colhe, por exemplo, do art. 

766, CC/2002”.75 

 

 Quando ocorre o evento segurado, e somente neste momento, as seguradoras são 

capazes de saber se o segurado omitiu alguma informação na DPS, pois conseguem 

conferir todos os exames enviados, bem como relatório médico, no qual constará a 

evolução da doença, verificando se há alguma informação divergente. 

 Antes desse momento, a seguradora só teria ciência sobre eventual existência de 

doença preexistente se o segurado tivesse preenchido adequadamente todas as 

informações do formulário, no momento da contratação do seguro (DPS). Outra opção 

seria na hipótese de a seguradora ter solicitado ao segurado, no ato da contratação, exames 

preliminares. Ou seja, com exceção da hipótese do exame preliminar, a seguradora estaria 

sujeita apenas à declaração unilateral fornecida pelo próprio segurado, que é claramente 

parte interessada no aceite da proposta pela Seguradora. 

 A jurisprudência pátria tem um posicionamento que pode se dizer pacífico sobre 

a negativa de cobertura securitária, quando há divergência sobre as declarações prestadas 

pelo segurado na contratação, tendo o Superior Tribunal de Justiça em 2018 editado a 

Súmula 60976 sobre o tema, que destoa do entendimento que tinha o STF, quando julgava 

questões de seguro, que era no sentido de que “as companhias seguradoras não estão 

sequer obrigadas a examinar todas as declarações dos segurados e estipulantes, com 

profundidade, razão porque a lei as protege contra declarações inexatas”.77 

 

 
75 PIMENTEL, Ayrton, e CAMPOY, Adilson José. O Seguro de pessoas e o prévio exame m´dico. Revista dos 
Tribunais, Vol. 882/2009, p. 61, Abr. 2009 Pg. 12 
76 A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a 

exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado 
77 STF, 2ª Turma, Rev. Forense 82/635 
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a. A Súmula 609 do STJ 

 

 A edição da súmula é o resultado de um vasto entendimento jurisprudencial sobre 

os casos que chegaram à Corte para julgamento, envolvendo a negativa da seguradora das 

coberturas securitárias, sob a prerrogativa de que o segurado teria omitido informações 

no ato do preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde, por falta de informação, ou 

mesmo por pura e simples má-fé. 

 O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já adotava esse entendimento 

desde muitos anos antes, tendo, inclusive, editado a Súmula 10578, que foi publicada no 

DJe em 28.02.201379. 

 A leitura da ementa do julgado80 que originou a Súmula 609 é clara no sentido de 

que a cobertura securitária não é devida caso se prove a má-fé do segurado ao omitir 

informações sobre sua condição preexistente à contratação do seguro: 

 

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE 

SEGURO. 

No contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, o segurado não tem direito 

à indenização caso, agindo de má-fé, silencie a respeito de doença preexistente 

que venha a ocasionar o sinistro, ainda que a seguradora não exija exames 

médicos no momento da contratação. Isso porque, quando da contratação de 

um seguro de vida, ao segurado cabe o dever de fazer declarações verídicas 

sobre seu real estado de saúde, cujo conteúdo é determinante para a aceitação 

da proposta, bem como para a fixação do prêmio. Ademais, o CC destaca a 

necessidade de boa-fé para as relações securitárias (art. 765), além de estar 

presente como cláusula geral de interpretação dos negócios jurídicos (art. 113) 

e como diretriz de observância obrigatória na execução e conclusão de 

qualquer contrato (art. 422). Sendo assim, a seguradora só pode se eximir do 

dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, 

se dele não exigiu exames clínicos, caso fique comprovada sua má-fé.  

 

 No entanto, com a leitura da ementa acima também se verifica que a má-fé deve 

ser provada pela seguradora, o que é um ônus de difícil cumprimento, mas não impossível. 

 Em análise comparativa de alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

publicados de 2019 em diante, é possível perceber que, quando se trata de contratos 

relacionados a planos de saúde, o entendimento jurisprudencial se inclina em favor do 

 
78 Súmula 105: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da 

contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional. 
79 https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf - acessado em 10/09/2021. 
80 (AgRg no REsp 1.286.741-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/8/2013) 

https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf
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segurado, sendo que, de 6 julgados encontrados com menção expressa à Súmula 609 do 

STJ, apenas 1 deles foi favorável à seguradora. 

 Neste único caso encontrado81, entendeu-se que a má-fé do segurado foi 

comprovada, pois se demonstrou nos autos que desde os 3 anos de idade a autora possuía 

o diagnóstico de sua condição preexistente, sendo que em seu cartão de identificação do 

seguro também constava a previsão de Cobertura Parcial Temporária. Uma vez que a se 

omitiu na DPS que havia essa condição preexistente desde os seus 3 anos de idade, o 

Tribunal entendeu que a má-fé havia sido demonstrada. 

 Mas em outros casos encontrados, mesmo havendo cirurgias prévias à contratação 

demonstrando que o segurado já havia se submetido ao mesmo procedimento – ou 

procedimento semelhante -, o entendimento do Tribunal foi favorável ao consumidor, 

pois não se realizou exames prévios. 

 Destaque-se, nesse sentido, um julgado que, mesmo tendo sido provado nos autos 

que a segurada havia sido submetida à procedimento cirúrgico na coluna em 2017 e 2018, 

o Tribunal entendeu que ao seguro contratado em 2019 não deveria ser aplicada a 

cobertura parcial temporária, pois, se a seguradora “não diligenciou a contento, quando 

da pactuação, não pode ela agora se furtar a cumprir aquilo a que se obrigara"82.  

 Esse julgado ainda chama atenção pela sua fundamentação, na qual o Relator cita 

julgados do início do século, nesse sentido: 

 

Nos planos de saúde, para que a cláusula de exclusão de doenças preexistentes 

tenha validade jurídica e aplicabilidade contratual, é indispensável a 

demonstração do autêntico e inequívoco conhecimento por parte do 

consumidor do diagnóstico da doença, previamente à celebração do contrato, 

com indevida omissão dessa informação na declaração. 

(Apelação Cível n. 143.767-4/8 - Santo André - 6ª Câmara de Direito Privado 

- Relator: Sebastião Carlos Garcia - 20.05.2004 - V.U.). 

 

 Na mesma linha desse julgado, em outro caso o Tribunal entendeu que, apesar da 

contratação do seguro em novembro de 2017, e indicação para realização de cirurgia 

bariátrica em fevereiro de 2018, haveria abuso na recusa da seguradora em alegar doença 

 
81 TJSP; Apelação Cível 1022690-36.2018.8.26.0564; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão 

Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019. 
82 TJSP;  Apelação Cível 1030819-93.2019.8.26.0564; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara 

de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2020; 

Data de Registro: 28/07/2020 
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preexistente, pois não se juntou a DPS do segurado com indicação de questão relacionada 

ao IMC (Índice de Massa Corporal) do segurado. Ou seja, “não demonstrada a realização 

de exames prévios, não havendo prova suficiente da má-fé do auto, era de rigor a 

procedência"83, o que também foi decidido em caso similar84. 

 Em um dos casos analisados, houve suspeita da seguradora de que a contratante 

tivesse omitido na sua DPS condição preexistente, e passou a investigar, com realização 

de preenchimento acompanhado por um médico. Em outubro de 2019, a segurada 

preencheu a sua declaração pessoal de saúde informando que, aos 55 anos, não possuía 

nenhuma condição preexistente, gozando de perfeita saúde. Ocorre que, pouco tempo 

depois, solicitou autorização para realização de um procedimento complexo e bem 

específico, para investigação de moléstia que não poderia aparecer de uma hora para outra 

– de acordo com a defesa da seguradora. 

 Realizou-se, então, em março de 2020, o preenchimento assistido por um médico, 

quando se constatou que ela já tinha perda auditiva desde os 30 anos, alto grau de miopia 

há 47 anos, asma, e que tinha colocado pino e placa no cotovelo há 6 anos. No entanto, 

disse que só teve perda da nitidez da visão em janeiro de 2020, quando teria ido ao 

oftalmologista. 

 Não se sabe, portanto, se o quadro de saúde era anterior à contratação do seguro 

saúde, ou se foi só uma feliz coincidência ela ter contratado o seguro em outubro de 2019, 

e feito o exame que a diagnosticou com um tipo de neoplasia no olho em janeiro de 2020. 

Mas, ainda que a seguradora tivesse desconfiada de fraude, e estivesse realizando os 

procedimentos para aplicação de CPT ao caso da segurada, foi surpreendida com uma 

ação judicial, obrigando-a a custear o tratamento quimioterápico, sendo de pouca 

relevância os indícios de má-fé e que a segurada se recusou a assinar a DPS preenchida 

com a assistência do médico. 

 Para o Desembargador do caso, embora se alegue a omissão de seu quadro de 

saúde, a seguradora não realizou exame prévio85. 

 
83 TJSP;  Apelação Cível 1006539-05.2018.8.26.0011; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão 

Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019 
84 TJSP;  Apelação Cível 1000980-33.2019.8.26.0011; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão 

Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019 
85 TJSP;  Apelação Cível 1011163-11.2020.8.26.0114; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de 

Registro: 02/12/2020 
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 Em outro julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma segurada na DPS 

declarou peso e altura inferiores à realidade, solicitando meses depois da contratação 

liberação para cirurgia bariátrica. Não obstante, o relatório médico que solicitou a 

liberação confirmou que a paciente estava em tratamento clínico para obesidade há mais 

de 6 anos. O Tribunal entendeu, portanto, que a má-fé restou comprovada, confirmando 

a improcedência da sentença pelo juízo de primeiro grau86. 

 O que se depreende na análise dos julgados acima mencionados, é que a 

declaração de saúde pouco ou nada importa quando se trata de seguro saúde. O que 

prevalece é o entendimento de que a ausência de exame prévio não justificaria a glosa na 

cobertura do tratamento ou procedimento. 

 Quando se trata de seguro de vida, contudo, em análise perfunctória de alguns 

julgados, o entendimento se mostrou diferente. Por exemplo, o tribunal entendeu que a 

má-fé restou provada87, pois, a segurada omitiu na contratação que era portadora de 

doenças cardíacas desde antes da contratação, e que deu causa ao seu falecimento apenas 

oito meses após a contratação.  

 Até o término do desenvolvimento da presente dissertação, ainda não havia 

transitado em julgado o acórdão da Apelação Cível nº 1046870-65.2019.8.26.0602, antes 

destacado; mas, pelo entendimento do STJ, caso o interessado recorra, as chances de 

reforma são consideráveis, como se pode observar do julgamento do Recurso Especial nº. 

175322288. Neste caso, havia exames prévios que atestavam a condição de saúde que 

levou a óbito o segurado e que tal informação não foi fornecida na contratação do seguro. 

Demonstrou-se que o segurado havia sido diagnosticado muitos anos antes da contratação 

com uma moléstia, que foi a causa do seu óbito.  

 No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cláusula da DPS não 

foi específica se ele sofria de doença preexistente, mas apenas se ele teria feito algum 

tratamento nos últimos três anos. E, uma vez que ele levava vida normal até então, não 

havia o que se falar em doença preexistente, pois ele apenas fazia acompanhamento 

médico, e não necessariamente um tratamento, tendo inclusive planos para o futuro após 

 
86 TJSP; Apelação Cível 1031591-59.2020.8.26.0002; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão 

Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021 
87 TJSP; Apelação Cível 1046870-65.2019.8.26.0602; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021. 
88 REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 23/03/2021, DJe 25/03/2021. 
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aposentadoria da magistratura. Nas exatas palavras do ministro relator do recurso 

especial: “No caso dos autos, não há falar em má-fé, pois o segurado, apesar de 

diagnosticado com a doença, levava uma vida normal, tendo vindo a óbito no dia seguinte 

a uma viagem (fl. 5), de modo que não era previsível que a doença o levaria a óbito no 

curso do contrato de seguro.”  

 Ou seja, apesar de exames do segurado demonstrarem que ele fazia tratamento 

específico para doença que o vitimou, ter omitido que fazia acompanhamento médico, e 

ser o segurado uma pessoa instruída – magistrado -, tais fatos foram irrelevantes para o 

STJ, pois a pergunta teria dado margem a uma dupla interpretação. 

 

“Mas é possível observar em alguns julgados desse Tribunal (STJ) que a 

menção à má-fé não se une a hipóteses em que se examina a consciência prática 

do ato lesivo. Quando referida, a má-fé está relacionada a hipóteses em que o 

segurado, conhecendo um fato, não o declara. 

Nesse sentido, o REsp 576.088/ES (item 2.1, alínea a) refere-se à ausência de 

má-fé do segurado porque a doença por ele não declarada não era de seu 

conhecimento. Também no REsp 402.457/GO (item 2.1, alínea c), afasta-se a 

má-fé com o mesmo argumento: o fato não declarado não era de conhecimento 

do segurado. Nenhuma alusão, portanto, à ausência de declaração com a 

consciência de conduta indevida; apenas a alusão à ausência de declaração em 

razão de fato desconhecido”.89 

 

 Nesse sentido, inclusive, se a própria prestação de informação inexata não 

suficiente para a comprovação objetiva da má-fé, resta evidente que a seguradora terá 

enormes dificuldades para demonstrar que tal ato ou omissão decorreu de uma intenção 

deliberada e direcionada do segurado par fraudar o seguro90. 

 Vê-se, portanto, que a jurisprudência tem entendido pela obrigação de cobertura 

securitária se não for realizado exame prévio nos casos de seguro saúde, podendo, com 

isso, gerar uma maior sinistralidade para as seguradoras, que implicará um maior custo 

para os segurados, tendo em vista, especialmente, que os custos são diluídos entre todos 

os segurados. 

 No entanto, o aumento da sinistralidade, e o repasse direto aos segurados pode, 

com o tempo, culminar em um prêmio tão elevado que inviabiliza a contratação de 

 
89 CAMPOY, Adilson José, PIMENTEL, Ayrton. Seguro de pessoas – o prévio exame médico e o superior 
tribunal de justiça. Revista dos Tribunais, Vol. 900/2010, p. 31-44, out.2010. Pg. 7 
90 SANTOS, João marcelo dos, COSTA, Ana Paula. Questionário de Saúde, preexistência e exames prévios. 
Um equívoco histórico e um final infeliz. Pg. 7. https://docplayer.com.br/89190853-Questionario-de-
saude-preexistencia-e-exames-previos-um-equivoco-historico-e-um-final-infeliz.html Acessado em 
02.09.2022. 

https://docplayer.com.br/89190853-Questionario-de-saude-preexistencia-e-exames-previos-um-equivoco-historico-e-um-final-infeliz.html
https://docplayer.com.br/89190853-Questionario-de-saude-preexistencia-e-exames-previos-um-equivoco-historico-e-um-final-infeliz.html
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seguros por boa parte da população. Não que isso já não ocorra, tendo em vista que taxa 

de cobertura dos planos de saúde é de apenas 22,7%91 da população nacional, enquanto 

de acordo com pesquisas realizadas, é o terceiro item mais desejado, perdendo apenas 

para casa própria e educação, de acordo com o instituto Vox Populi92. 

 Bem provável que a dificuldade de acesso a um plano de saúde seja o seu alto 

custo, o que não vai melhorar se a jurisprudência continuar contribuindo com o aumento 

da sinistralidade devido à não realização de exames prévios.  

 Apesar de ser possível a negativa de cobertura securitária com a comprovação da 

má-fé do segurado, a maioria dos julgados ainda é no sentido de que a Seguradora, se não 

solicitou a realização de exames prévios, está obrigada à cobertura securitária, sendo a 

negativa ilícita: 

 

“3. Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra 

com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou 

submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar 

o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado 

tenha agido de má-fé.”93 

 

 Não está claro também qual o limite da investigação diagnóstica que as 

seguradoras poderiam submeter seus segurados. Além disso, deve-se considerar que 

submeter todos os segurados a exames prévios de admissão poderia inviabilizar o preço 

e acessibilidade para contratação de seguro. 

 O entendimento nesse sentido está vinculado à teoria do risco do negócio94, em 

clara vantagem ao segurado, que não só deixou de prestar informações exatas, como pode 

ter deliberadamente omitido uma informação que ele sabia que poderia influenciar o 

aceite de sua proposta, ou mesmo a cobertura no caso de ocorrência de sinistro. 

 Mas o que nem todos os segurados sabem é que as seguradoras não poderiam 

negar a contratação por ser o beneficiário portador de qualquer que seja a doença ou lesão 

preexistente (DLP). Quando um interessado pretende contratar um seguro de saúde, ele 

 
91 https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-do-cade/guia-para-analise-de-

atos-de-concentracao-horizontal.pdf - acessado em 30/10/2021. 
92 Pesquisa IESS 2021 – acessado em 30/10/2021 (https://www.iess.org.br/biblioteca/pesquisa-iess-

1/pesquisa-iess/pesquisa-iess-2021) 
93 (AgInt no AREsp 767.967/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

03/08/2017, DJe 14/08/2017) 
94 AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1594799/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017 

https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-do-cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf
https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-do-cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf
https://www.iess.org.br/biblioteca/pesquisa-iess-1/pesquisa-iess/pesquisa-iess-2021
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escolherá o seguro que melhor se adequa às suas necessidades, e preencherá uma proposta 

para a seguradora, informando seus dados pessoais, dentre os quais, suas informações de 

saúde, na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), sobre alguma doença ou lesão preexistente 

(DLP). 

 Conforme Resolução Normativa 162/07 da ANS, em seu art. 5º, §1º, o segurado 

poderá solicitar que o preenchimento da declaração de Saúde ocorra mediante entrevista 

qualificada com um médico, que pode ser da rede da seguradora, sem qualquer ônus para 

ele. 

 Ele também poderá escolher um profissional de sua confiança, mas nessa hipótese 

terá que arcar com os custos de tal escolha. 

 A finalidade dessa entrevista, tal como consta do §3º, do art. 5º, da mesma 

resolução, é orientar o segurado para que a Declaração de Saúde seja preenchida 

corretamente, bem como esclarecer eventuais dúvidas sobre os direitos de cobertura e as 

consequências da omissão de informações. 

 Caso o segurado opte por realizar a adesão ou contratação mediante entrevista, a 

seguradora não poderá alegar omissão na informação da declaração de doença ou lesão 

preexistente, pois teve a oportunidade de colher provas para provar eventuais doenças 

preexistentes. 

 Importante que se esclareça que a entrevista qualificada pode ser solicitada pela 

seguradora, e o segurado não pode recusar. Trata-se de regra para ingresso no contrato, 

sendo que o seu não cumprimento permitiria à seguradora a recusa na contratação. Tal 

premissa se extrai por analogia da Nota Técnica nº 42/2013/DIDES/ANS, na qual se 

questionava se a seguradora poderia não contratar com quem não fornecesse o número de 

CPF. Entendeu-se pela Nota Técnica que se trata de um requisito para contratação, não 

se configurando recusa de contratação nos termos do art. 14, da lei 9.656/98. 

 Fato é que a opção pelo preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde mediante 

entrevista qualificada traz muitas vantagens ao beneficiário que pretende contratar um 

seguro, não só pelo fato de poder esclarecer eventuais dúvidas quanto ao preenchimento 

e cobertura, como também para saber as consequências de eventual omissão de uma 

informação.  

 A Seguradora, por sua vez, avaliará as informações preenchidas pelo segurado, e 

verificará se há alguma informação de doença ou lesão preexistente, quando então 
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surgirão algumas opções, que foram previstas também na Resolução Normativa 162/07 

da ANS.  

 Essa Resolução traz previsões que garantem aos consumidores acesso aos seguros 

saúde, sem qualquer seleção de risco pelas seguradoras de saúde, permitindo a estas, no 

entanto, se cientes da doença preexistente, impor aos segurados mecanismos de proteção 

e equilíbrio atuarial, através de CPT (Cobertura Parcial Temporária) ou mesmo agravo 

do valor do prêmio. 

 Deve-se entender como seleção de risco a opção de as seguradoras poderem 

recusar uma proposta de um segurado que represente para ela um risco maior do que outro 

segurado. Assim, caso a seleção de risco fosse permitida, correr-se-ia o risco de haver 

carteiras de segurados perfeitamente saudáveis, enquanto àqueles com mais riscos seriam 

excluídos no ato da contratação. 

 Assim, quando se diz seleção de risco, entende-se que a seguradora poderia 

escolher se o risco do segurado é economicamente vantajoso ou não, excluindo-se os 

segurados que representem um maior risco, ou, maior probabilidade de uso da cobertura 

securitária. 

 No inciso II, do art. 2º, da Resolução supra há previsão do que seria a cobertura 

parcial temporária, caracterizando-se pela suspensão da cobertura, pelo prazo ininterrupto 

de até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da contratação ou adesão ao plano privado de 

assistência à saúde, dos procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos de alta 

tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados às doenças ou lesões 

preexistentes informadas pelo beneficiário no momento do preenchimento da declaração. 

 No inciso III, do mesmo artigo, o Agravo é caracterizado como qualquer 

acréscimo no valor do prêmio, permitindo ao beneficiário o direito à cobertura integral 

desde a contratação, após o cumprimento do período de carência. 

 A Resolução Normativa 162/07 da ANS traz mecanismos que protegem as 

seguradoras quanto à elevada sinistralidade de alguns beneficiários portadores de doenças 

ou lesões preexistentes. E tais garantias são necessárias, pois, como se disse, as 

seguradoras não podem recusar a proposta de nenhum segurado em decorrência das 

informações prestadas na declaração de saúde.  
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 Nesse sentido, a Lei nº. 9.656/98 também traz a impossibilidade de recusa da 

proposta de seguro saúde, prevista em seu artigo 1495, o que foi ratificado pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, que editou a Súmula Normativa nº. 27/2015, na qual 

consta a proibição da seleção de risco pelas seguradoras. 

 A Lei nº. 9.656/98, no seu art. 1196, ainda traz a previsão de que é vedada a 

exclusão de cobertura após o prazo de 24 meses da contratação, que também é ratificado 

pela Súmula 162/07 da ANS, e corroborado pela jurisprudência97: 

 

5. Paralelo à disciplina das carências, há de se ressaltar as hipóteses de Doença 

ou Lesão Preexistente à contratação (DLP), ou seja, aquelas que o beneficiário 

ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da 

contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. 6. Nessas 

situações, a Lei 9.656/98 permite que a operadora do plano de saúde ofereça 

Cobertura Parcial Temporária (CPT), assim definida pela ANS como aquela 

que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da 

contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da 

cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta 

tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente 

às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu 

representante legal - RN 162/07, da ANS. 

 

 Tratando-se de seguro de vida, no entanto, a situação é diferente, e vale a máxima 

de que ninguém é obrigado a contratar com quem não queira. Se no ato da proposta do 

Seguro de Vida a Seguradora verificar que o risco é maior do que ela está disposta a 

correr, e havendo a comunicação da recusa dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no art. 2º, da Circular SUSEP No 251/0498, é lícito à Seguradora recusar a 

proposta de seguro, até mesmo por se tratar de um seguro patrimonial, e não de pessoa. 

 Vê-se, portanto, que há uma diferença entre os seguros de vida e saúde, pois 

naquele é lícito às seguradoras recusarem a proposta de seguro decorrente de doença 

preexistente, à medida que para os seguros de saúde suplementar, conforme artigos 11 e 

14, da Lei nº. 9.656/98, não é lícita tal restrição. 

 
95 Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém 

pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. 
96  Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos 

produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do 

aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do 

conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário 
97 (REsp 1578533/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 

21/11/2018) 
98 Art. 2º A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, 

contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para 

alterações que impliquem modificação do risco 
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 Ocorre que, para que as seguradoras adotem tais medidas, elas precisam ter ciência 

dos riscos, que são justamente omitidos pelos segurados - deliberadamente ou não -, e é 

justamente o que se busca mitigar com a aplicação da LGPD aos contratos de seguro, seja 

de vida ou saúde. 

 Destaque-se que se trata de acesso aos dados, para que se tenha ciência dos riscos, 

e não para que eles sejam excluídos ou mesmo selecionados pela seguradora de acordo 

com a sua gravidade. 

 Para ficar fácil a visualização de uma DPS, o Anexo I traz uma cópia da declaração 

que seria preenchida pelo proponente para contratação de um seguro saúde junto a uma 

seguradora de saúde privada. O Anexo I traz com clareza todas as informações solicitadas, 

bem como as orientações claras para o seu preenchimento, bem como as consequências 

pela omissão, e até mesmo as alternativas para quando identificada uma condição 

preexistente. 

 Tudo isso pode facilmente ser simplificado através da LGPD e os mecanismos 

que visam assegurar maior transparência e segurança paras as novas contratações. 
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V. A Saúde na LGDP 

 

 Não é o objetivo deste trabalho esgotar as minúcias sobre o Direito Securitário, 

tampouco sobre a boa-fé, seja ela objetiva ou subjetiva, mas era necessária uma pequena 

introdução para uma linha de raciocínio que será fundamental para a parte final do 

trabalho. 

 Outra parte fundamental do trabalho diz respeito à forma como se entende possível 

que a LGPD mitigue a assimetria de informação de doenças pré-existentes em contratos 

de seguro. Antes disso, contudo, importante verificar a evolução normativa que culminou 

na GDPR, fonte da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, e como ela pode 

ser uma aliada para o fim que se pretende, especialmente quando se verifica o principal 

fator decisivo para coleta e processamento de dados: consentimento do seu titular. 

 

a. – A Evolução Normativa da LGPD no Mundo 

 

 Em 1890, Samuel Warren e Louis Brandeis, escreveram um artigo sobre proteção 

de dados, cujo título era The Rigth to Privacy99, publicado pela Universidade de Harvard. 

Tendo origem em um país de commom law, nada mais natural que a ideia de privacy não 

tenha sido acolhida desde o início, porém, ao longo dos anos, e com alguns julgados 

emblemáticos100, entendeu-se que o direito à privacidade, embora não estivesse 

expressamente contido na constituição, que ele estaria no interior das penumbras ou zonas 

de liberdade criadas por uma interpretação mais abrangente da declaração de direitos101. 

 Tal entendimento, contudo, só surgiu nos idos da década de 60, quando o mundo 

já experimentava um certo avanço sobre o tema, especialmente quando se verificou no 

art. 12, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a expressa previsão de 

inviolabilidade à vida privada102, o que reverberou na Convenção Europeia de Direitos 

 
99 Warren, Samuel D., and Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." Harvard Law Review 4, no. 5 (1890): 193-

220. Acessado em 02.12.2020. doi:10.2307/1321160. 
100https://revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao064/Leonar

do_Zanini.html 
101 Ob., Cit. “https://revistadoutrina.trf4.jus (...)” 
102 Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 

correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa 

tem direito a proteção da lei. 
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Humanos da ONU, em 1950, mais precisamente em seu art. 8º103. Previu-se na 

Convenção, ainda, exceções às autoridades públicas, quando se tratasse de segurança 

nacional, defesa da ordem, bem-estar econômico do país, proteção da saúde ou da moral, 

entre outros. 

 Para um mundo que, até início dos anos 50, pouco ou quase nada discutia sobre 

privacidade, tais mudanças foram impactantes, mas novas disposições ainda demorariam 

a aparecer. 

 Na Alemanha, em 1970, no estado de Hesse, surgiu a primeira lei mundial de 

proteção aos dados pessoais, como reconhecimento de que tais dados importariam na 

projeção da personalidade do indivíduo e que, portanto, merecem uma tutela forte104. Não 

à toa, em 1983 a Alemanha também protagonizou uma discussão interessante sobre os 

limites da coleta de dados, no julgamento da Lei do Censo Alemã (Volkszählungsgesetz), 

quando se discutiu o consentimento do titular dos dados pessoais como sendo de vital 

relevância para compreensão da autodeterminação informacional105. 

 Ainda na década de 70, o Conselho Europeu, por meio das Resoluções 22 e 29, 

que estabeleceram princípios para a proteção de informações pessoais em bancos de 

dados automatizados, e em 1979, alguns países membros da Comunidade Europeia 

passaram a implementar leis nacionais de privacidade. 

 No início dos anos 80, a OCDE editou algumas diretrizes sobre a Proteção da 

Privacidade e Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais que, apesar de terem força de 

simples recomendações, tiveram grande impacto nas legislações dos países que 

pretendiam ingressar na organização. 

 Com a Convenção 108, o Conselho da Europa unificou as Resoluções 73 e 74, 

com a proposta da Convenção para a Proteção de Indivíduos com Relação ao 

Processamento Automático de Dados Pessoais, sendo o primeiro instrumento 

internacional que disciplinava especificamente sobre a privacidade e proteção de dados 

pessoais, com força legal para países membros e não-membros da Comunidade Europeia. 

 
103 Direito ao respeito pela vida privada e familiar 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida 

privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. 
104 SCHERTEL MENDES, Laura.  O Direito Fundamental à Proteção de Dados Pessoais. Revista do Direito 

do Consumidor, RT. vol. 79/2011. 
105 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: A Função e os Limites do Consentimento. Rio de 

Janeiro: Forense, 2019. Pg. 107 
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 A Convenção 108 foi melhorada com a Diretiva 46 em 1995, pois se verificou que 

ela não abordava todos os aspectos necessários para uma mais abrangente disciplina sobre 

proteção de privacidade. Essa Diretiva foi a responsável, por mais de 20 anos, pela 

regulação da proteção aos dados pessoais na Europa, sendo substituída apenas em 2016, 

com a edição da GDPR – General Data Protection Regulation (Regulação 2016/679 UE), 

que entrou em vigor em 25.05.2018, substituindo, a partir de então, as leis e regulações 

nacionais que eram baseadas na Diretiva 46. 

 

 

b. – A Evolução Normativa da LGPD no Brasil 

 

 Em 1824, a Constituição do Império previa em seu art. 179, a inviolabilidade dos 

Direitos Civis, prevendo no inciso VII a inviolabilidade da casa, e no inciso XXVII, mais 

especificamente, que o segredo das cartas era inviolável. Talvez se possa dizer que o 

Brasil já tratava da privacidade desde então, mas o que se vê, na verdade, era a defesa da 

propriedade, pois não se protegia o conteúdo da carta, mas o ato de romper barreiras 

físicas106. 

 Após um longo hiato, o Brasil só trouxe uma previsão legal sobre proteção de 

dados pessoais em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, regulando o uso de 

banco de dados de consumidores, permitindo ao consumidor ter acesso a informações e 

dados pessoais existentes sobre ele, possibilitando a correção, e exigindo a ciência do 

consumidor sobre a abertura de seu cadastro. 

 Apenas em 1996 é que se tem notícia de novo texto legal sobre o tema, quando 

promulgada a Lei de Interceptação Telefônica e Telemática, reconhecendo o direito à 

privacidade, restringindo o uso desse método investigativo, condicionando-o sempre a 

uma decisão judicial. Em 1997 foi promulgada a Lei do Habeas Data, regulando o direito 

constitucional de acesso e correção de informações pessoais. 

 Já no século XXI, mas apenas na segunda década, duas importantes leis foram 

promulgadas. A primeira, Lei do Cadastro Positivo, visava a formação e consulta a bancos 

de dados com informações de adimplemento para formação de histórico de crédito, que 

no início dependia do consentimento do consumidor, mas se tornou desnecessário com a 

 
106 MACIEL, Rafael Fernandes. Manual Prático sobre a Leio Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

Goiânia, RM Digital Education, 2019. Pg. 6 
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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, após a aprovação da Lei Complementar nº. 

166/2019107. 

 A outra lei editada também em 2011 foi a Lei de Acesso à Informação, que trouxe 

a definição de informação pessoal como sendo aquela relacionada à pessoa natural 

identificada ou identificável (art. 4º, IV), determinando aos órgãos e entidades do poder 

público a proteção da informação sigilosa e pessoal (art. 6º, III). 

 Em 2012 a Lei Carolina Dieckman causou grande comoção nacional, pois editada 

em meio ao vazamento de fotos íntimas da atriz que deu o nome à Lei, e foi um grande 

marco na evolução legislativa, pois criminalizou a invasão de dispositivos informáticos. 

 Apesar de todo o escândalo com as divulgações feitas por Edward Snowden – ex-

analista da NSA, Agência de Segurança Nacional do Estados Unidos – remontar ao ano 

de 2011, apenas em 2014 o Brasil trouxe uma legislação voltada à proteção de dados 

pessoais: o Marco Civil da Internet. 

 O Marco Civil da Internet (MCI) foi uma pronta resposta do Brasil à divulgação 

feita em 2013 de que a então Presidente Dilma Rousseff tinha sido alvo de espionagem 

pela NSA. O PL 2126/2011 foi colocado em tramitação sob o regime de urgência. O texto 

da lei não traz efetivamente nenhuma previsão contraespionagem internacional, mas já 

antecipa os valores relacionados à privacidade e à proteção dos registros de conexão e de 

acesso a aplicações108. 

 As revelações de espionagem, com efeito, repercutiram no MCI, trazendo 

mudanças substanciais no seu texto para endurecer a proteção do direito à privacidade e 

aos dados pessoais109. 

 Para BIONI, o efeito Snowden trouxe uma mudança do conteúdo da própria lei 

do MCI, tendo o legislador um novo parâmetro normativo, voltado à autodeterminação 

informacional fundada na perspectiva de que o próprio usuário deve ter o controle sobre 

as suas informações pessoais110. 

 Com essa perspectiva, o MCI ainda qualificou o consentimento como devendo ser 

livre, expresso e informado, detalhando o que seria expresso e informado, para que 

 
107 MACIEL, pg. 10. 
108 MACIEL, pg. 14. 
109 BIONI, pg. 130 
110 Ibidem, pg. 131. 
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pudesse se verificar a lisura da coleta e tratamento dos dados pessoais, podendo o seu 

titular escolher consentir ou não. 

 Fato é que, após o MCI, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

do Brasil foi uma questão de tempo, mas que só ocorreu em 2018, apesar de a discussão 

sobre o tema ocorrer há muitos anos no legislativo111.  

   

 
111 https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-dados/de-

2010-a-2018-a-discussao-brasileira-sobre-uma-lei-geral-de-protecao-de-dados-02072018 
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VI – Alguns Princípios da LGPD 

 

 Vê-se que até a promulgação da LGPD no Brasil, percorreu-se um longo caminho 

normativo, não só internamente, mas também – e principalmente – no cenário 

internacional. Não se pode olvidar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do 

Brasil é um fruto das discussões sobre o tema que estavam ocorrendo no mundo, e até 

mesmo uma inspiração na GDPR aprovada pela União Europeia. 

 Não poderia ser diferente, afinal, sendo parte em um mundo globalizado, para que 

o Brasil pudesse continuar como agente internacional, deveria não só se adaptar às 

diretrizes internacionais sobre tratamento e proteção aos dados, como também prever em 

seu ordenamento interno normas reguladoras para viabilizar às empresas uma adequação 

às diretrizes informacionais. 

 Assim, a LGPD promulgada dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 

inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural112. 

 O art. 2º da Lei 13.709/2018 (LGPD) traz os fundamentos para utilização de dados 

pessoais, que se aplica a todos que tratem dados em território nacional, ou que tenham 

sido coletados em território nacional113, com algumas exceções, previstas no art. 4º.  

 Importante para este trabalho, entre outros conceitos, é o que a Lei traz como 

princípios para o tratamento de dados pessoais, além do conceito sobre dados sensíveis. 

 A inspiração da LGPD na GDPR é evidente quanto se verifica os princípios 

contidos no art. 6º114, que são fundamentais para compreensão e análise da legalidade do 

tratamento dos dados pessoais. 

 Entendendo-se que princípio é toda norma jurídica considerada determinante de 

outra ou outras que lhe são subordinadas, que pressupõem, desenvolvendo e 

especificando ulteriormente o preceito em direções mais particulares115, então pode-se 

 
112 Art. 1º, Lei 13.709/2018. 
113 Art. 3º, Lei 13.709/2018. 
114 Art. 6º I - finalidade: II - adequação: III - necessidade: IV - livre acesso: V - qualidade dos dados: VI - 

transparência: VII - segurança: VIII - prevenção: IX - não discriminação: X - responsabilização e prestação 

de contas. 
115 LUCCA, Newton de. Marco Civil da Internet. Uma visão panorâmica dos principais aspectos relativos 

às suas disposições preliminares. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa 

Pereira de (Coord.) Direito & Internet III: Marco Civil de Internet. Quartier Latin. t. I. 2015. p. 48. 
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dizer que o art. 6º traz as diretrizes, ou os parâmetros que devem ser observados quando 

se analisa dados pessoais, além do atendimento a uma das bases legais que legitimaria o 

seu tratamento, como obrigação legal, exercício regular de um direito ou para execução 

de contratos. 

 O primeiro princípio, o da finalidade, conta com grande relevância prática, pois 

por meio dele, é garantido ao titular, mediante informação prévia, as fronteiras de 

legalidade do tratamento de seus dados, delimitando os propósitos do tratamento, desde 

que lícitos, e de terceiros que poderão ou não ter acesso aos dados116. 

 Para DONEDA117, o princípio da finalidade carrega de forma mais incisiva os 

traços característicos da matéria de proteção de dados pessoais, pois o motivo da coleta 

deve ser compatível com o objetivo final do tratamento dos dados, tal como consta do 

próprio texto de lei118. A sua utilização sempre estará vinculada ao motivo que 

fundamentou essa coleta, de modo que esta deva ser levada em consideração em qualquer 

tratamento posterior. Como o dado pessoal é expressão direta da personalidade do 

indivíduo, nunca perde seu elo com este, pois sua utilização pode refletir diretamente para 

o seu titular. 

 No GDPR, o princípio da finalidade está como Limitação da Finalidade – Purpose 

Limitation -, pelo qual dados pessoais devem ser coletados para finalidades específicas, 

explícitas e legítimas, não podendo ser tratados posteriormente de uma forma 

incompatível com essas finalidades, exatamente como consta do texto da LGPD. 

 O segundo princípio, da adequação, está intimamente relacionado com o da 

finalidade, pois traz a previsão de que o tratamento de dados pessoais só poderá ser feito 

se compatível com a finalidade informada ao titular, dentro do contexto do seu tratamento. 

Porém, analisar o contexto do tratamento é uma questão extremamente relevante, que 

para Lokke e Corien119 deve ser vista sob o prisma do legítimo interesse. 

 O que faz sentido, pois, anteriormente, a coleta de dados pessoais servia como 

requisito para utilização de um serviço, como na abertura de uma conta em banco, 

 
116 VAINZOF, Rony. In: OPICE BLUM, Renato; NÓBREGA MADONADO, Viviane (coord.), LGPD Lei 

Geral de Proteção de Dados Comentada. RT: 2019. P. 138 
117 DONEDA, Danilo. Princípios de Proteção de Dados Pessoais. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, 

Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de (Coord.) Direito & Internet III: Marco Civil de Internet. Quartier 

Latin. t. I. 2015. p. 378 
118 I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados 

ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades 
119 https://iapp.org/news/a/on-the-death-of-purpose-limitation/ 
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mediante o fornecimento de dados cadastrais. Os dados eram principalmente um 

subproduto da finalidade e para a qual eles foram coletados. Porém, agora, dados fazem 

praticamente parte dos próprios serviços, como nos casos de cidades inteligentes, 

automação domiciliar ou automóveis autônomos. A limitação da finalidade deverá ser 

analisada de forma mais abrangente, dentro da compatibilidade e do contexto do 

tratamento, mas não com um cheque em branco120. 

 Nesse sentido, o Art. 29 WP afirmou a importância da aplicação inicial do teste 

do interesse legítimo como base legal, para então verificar o cumprimento do princípio 

da limitação da finalidade. Não se deve deixar de lado, contudo, o contexto do 

processamento e a natureza da relação subjacente entre o responsável pelo tratamento e 

os titulares dos dados121. 

 De acordo com a Opinion 06/4, do Art. 29 WP, popularizou-se um teste composto 

de quatro fases para a aplicação do legítimo interesse para o tratamento de dados: 

Legitimate interests assessment (LIA), que teria como base o balanceamento entre os 

direitos em jogo, de ambas as partes titular dos dados e controlador. Consistiria, em suma, 

em um teste de quatro passos: a) avaliação do legítimo interesse; b) impacto sobre o titular 

do dado; c) equilíbrio entre “a” e “b”; e d) salvaguardas a cargo de quem processa dados 

para prevenir consequências negativas sobre o titular do dado. 

 Dessa forma, os elementos do princípio da finalidade, incluindo a compatibilidade 

do tratamento posterior com o propósito inicial, estariam também contemplados quando 

realizado o teste do cumprimento do princípio da adequação, avaliando a compatibilidade 

do tratamento com as finalidades informadas, de acordo com o seu contexto122. 

 O terceiro princípio, da necessidade, traz o conceito de limitação do tratamento ao 

mínimo necessário (Data Minimisation) para a realização de suas finalidades, com 

abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às 

finalidades do tratamento de dados. 

 O que se destaca neste princípio é o conceito de proporcionalidade na coleta dos 

dados para o tratamento almejado. Assim, o controlador deve sempre se indagar se a 

finalidade pretendida pode ser atingida de outro modo, sem a utilização de dados pessoais. 

Sendo negativa a resposta, então quais dados são realmente essenciais para o tratamento? 

 
120 VAINZOF, p. 143. 
121 https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
122 VAINZOF, p. 144. 
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Qual o volume mínimo de dados? E, finalmente, mesmo utilizando as espécies de dados 

essenciais, no menor volume possível, é proporcional a realização do tratamento diante 

dos potenciais riscos aos direitos dos titulares?123 

 Nesse sentido, o controlador ainda deverá realizar um teste de razoabilidade e 

adequação. Se a natureza e quantidade de dados pessoais forem proporcionais em relação 

aos objetivos do tratamento, então o procedimento possivelmente será lícito124. Cai por 

terra, portanto, a velha ideia de quanto mais dados melhor, e de retê-los pelo maior tempo 

possível. 

 Para Bessa, os dados coletados devem ser visivelmente úteis para os objetivos 

específicos do arquivo. Se não atenderem a esse pressuposto, a coleta e o tratamento da 

informação devem ser considerados ilegais, ilegítimos e ofensivos à privacidade (ar. 5º, 

X, da CF). Para ele também é imprescindível, no âmbito da moderna concepção de 

proteção de dados, limitar tanto o conteúdo como a quantidade de informação que é 

tratada pelas entidades de proteção ao crédito125. 

 A grande dificuldade surge quando se tenta aplicar o data minimisation e storage 

limitation ao Big Data, e entender como tais fundamentos não irão impactar diretamente 

o desenvolvimento tecnológico.  

 O princípio do livre acesso deve ser analisado em conjunto com o art. 9º, 18 e 19 

da LGPD, pois viabilizam o exercício do direito do titular dos dados, visando 

simplesmente garantir a ele o acompanhamento da utilização de seus dados pessoais junto 

ao controlador, de forma a verificar o fluxo informacional que lhe diga respeito, avaliar 

eventuais inexatidões para que possam ser corrigidas e requerer o descarte quando 

excessivo, fora do contexto ou ilícito126. 

 A qualidade dos dados garante ao titular a precisão dos dados que foram coletados, 

bem como sua relevância e atualização, de acordo com a necessidade para o cumprimento 

da finalidade de seu tratamento. Se coletados com alguma informação equivocada, o 

processamento desse dado errado pode trazer consequência para o titular. 

 
123 Ibidem, p. 144. 
124 Ibidem, p. 145. 
125 BESSA, Leonardo Roscoe. Cadastro positivo: Comentários à Lei 12.414/2011. São Paulo: RT, 2011. P. 

93-94 
126 VAINZOF, p. 148-149. 
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 Por isso, uma das medidas que os controladores devem adotar é a precisão dos 

dados coletados, e até mesmo a sua atualização, o que já foi, inclusive, objeto de discussão 

pelo Conselho da Europa, e constou na Guideline sobre Inteligência Artificial127. 

 O princípio da transparência garante aos titulares dos dados informações claras, 

precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes 

de tratamento. O controlador, nesse caso, deve ter especial atenção, pois deve sempre 

considerar o titular do dado como uma pessoa vulnerável no que diz respeito ao 

discernimento sobre o tratamento dos dados. 

 Nesse sentido, os controladores deverão apresentar informações aos titulares sobre 

o tratamento de dados de maneira eficaz e sucinta, a fim de evitar ou mitigar a fadiga 

informacional, diferenciando-as de outras informações não relacionadas à proteção de 

dados, como cláusulas contratuais128. 

 O princípio da segurança prevê nada menos que os dados devem ser protegidos 

contra ameaças externas, e contra acessos de pessoas não autorizadas, bem como de 

acidentes como destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, tendo um capítulo 

dedicado à segurança e boas práticas (art. 46 e ss.). 

 Mais do que expor indevidamente o titular dos dados, eventual quebra da 

segurança representa para a empresa um abalo de reputação e sanções administrativas, 

caso se verifique que o evento poderia ter sido evitado, além de o tratamento ser 

considerado irregular por força do art. 44 da LGPD. 

 Espera-se que no Brasil a ANPD possa dispor sobre regras mínimas de segurança, 

levando-se em consideração também a natureza das informações tratadas, as 

características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no 

caso de dados pessoais sensíveis. 

 O princípio da prevenção, por sua vez, tem como objetivo antever eventuais 

violações de segurança aos dados pessoais, que deve ser pautado no conceito de Privacy 

by Design (PbD), de Ann Cavoukian, pelo qual a proteção à privacidade advém da trilogia 

(i) Sistemas de tecnologia da informação (IT Systems); (ii) práticas negociais responsáveis 

(accountable business practices); e (iii) design físico e infraestrutura de rede (physical 

and networked infraestructure)129. 

 
127 https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8 
128 VAINZOF, p. 151. 
129 VAINZOF, p. 158. 
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 Basicamente, o controlador deve adotar regras de boas práticas e de governança 

em privacidade, demonstrando a efetividade de seu programa, mitigando os riscos de 

violação de dados pessoais.  

 A não discriminação, prevista no inciso IX, é fundamental para o objetivo que se 

tem com o presente trabalho. O princípio trata da impossibilidade de realização do 

tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos130, seja para evitar a 

estigmatização, seja para a criação de estereótipos (classificação), seja para coibir a 

limitação de direitos (segregação). 

 O controlador, portanto, deverá, de acordo com as circunstâncias e do contexto, 

utilizar procedimentos adequados à definição de perfis, aplicar medidas técnicas e 

organizativas que garantam que os fatores que introduzem eventuais riscos 

discriminatórios sejam inviabilizados, tendo em vista principalmente os dados 

conceituados como sensíveis131. 

 Desde que haja transparência e a oferta diferenciada de um produto ou serviço 

seja plenamente justificável e não discriminatória, tendo como principal parâmetro a boa-

fé objetiva (isto é, a conduta seja correta e proba), as empresas de comércio eletrônico 

poderiam, de acordo com a livre-iniciativa, a livre concorrência e o seu livre exercício na 

realização de qualquer atividade econômica, precificar e ofertar produtos e serviços de 

forma diferenciada132. 

 A não discriminação baliza os cânones tradicionais ligados à privacidade, ao 

revelar a presença de um outro valor digno de tutela neste caso, o princípio da igualdade 

material, como fundamento da tutela. Ou seja, a proteção dos dados pessoais decorre da 

própria tutela do princípio da isonomia133. 

 Surge, contudo, uma preocupação grande quanto às decisões automatizadas, que 

por meio de Inteligência Artificial, podem adotar viés discriminatório. Nas Guidelines de 

Inteligência Artificial e Proteção de Dados, do Conselho da Europa134, recomendou-se 

que em todas as fases de processamento de dados os desenvolvedores, fabricantes e 

provedores de serviços adotem uma abordagem de direitos humanos, por design, de modo 

a evitar práticas discriminatórias. 

 
130 MACIEL, 2019. p.28 
131 VAINZOF, p. 162. 
132 VAINZOF, p. 164. 
133 DONEDA e BIONI, apud VAINZOF. p. 164-165. 
134 https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8 
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 Justamente nesse sentido, não se pode perder de vista que quem programa o 

algoritmo, quem informa quais fatores devem ou não ser discriminados é o ser humano, 

e não a máquina. De qualquer forma, a LGPD, assim como a GDPR, traz mecanismos de 

revisão das decisões automatizadas para os titulares dos dados, especialmente quando 

tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem 

seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, 

de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade135.  

 Imperioso destacar, por fim, que o princípio prevê que o tratamento para fins 

discriminatórias dos dados é vedado quando praticado ilicitamente ou abusivamente, pois 

poderá haver discriminação no tratamento de dados, inclusive sensíveis, no sentido de 

estabelecer diferenças, desde que de acordo com as bases legais existentes. 

 O último princípio da responsabilização e prestação de contas alerta os 

controladores e operadores que são eles os responsáveis pelo fiel cumprimento de todas 

as exigências legais para garantir todos os objetivos, fundamentos e demais princípios da 

Lei. 

 Há, ainda, previsão de demonstração de adoção de medidas eficazes e capazes de 

comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção, bem como a 

demonstração da eficácia das medidas, podendo ser solicitado pela ANPD, a qualquer 

momento. Extrai-se a ideia, também, de que os controladores e operadores podem e serão 

responsabilizados em caso de violação aos princípios legais. 

 Não era, nem de longe, o objetivo deste trabalho exaurir a análise dos princípios 

da LGPD, mas trazer alguns conceitos para a conclusão pela viabilidade de mitigação dos 

efeitos de assimetria de informação nos contratos de seguro, especialmente no que diz 

respeito ao tratamento de dados sensíveis, que serão estudados no próximo tópico.  

  

 
135 Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base 

em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas 

a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade 
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VII – O Consentimento para Tratamento dos Dados 

 

 Pela evolução legislativa no Brasil e no Mundo, há quem faça a divisão em quatro 

gerações de leis de proteção de dados pessoais. A primeira geração decorreria da 

preocupação com o processamento massivo dos dados pessoais dos cidadãos na 

conjuntura da formação do Estado Moderno136. Época na qual a saída regulatória foi focar 

na própria tecnologia que deveria ser domesticada e orientada pelos valores democráticos, 

temendo-se a emergência da figura orwelliana do Grande Irmão, optou-se, portanto, pelo 

controle da criação de banco de dados por meio da concessão de autorizações para o seu 

funcionamento137. 

 A primeira geração, portanto, pode ser resumida pelo foco na esfera 

governamental, com a premissa em estabelecer normas rígidas que domassem o uso da 

tecnologia138. A Segunda Geração veio com o avanço da legislação que mudou o enfoque, 

passando a ser não mais o avanço computacional, mas baseada na consideração de 

privacidade e na proteção dos dados pessoais como uma liberdade negativa, a ser exercida 

pelo próprio cidadão139. 

 Não era mais possível a figura do Grande Irmão, centralizador dos dados dos 

cidadãos, passando-se, então, à figura de vários pequenos irmãos, que possuíam mais 

informações dos cidadãos do que o Grande irmão140. 

 A Segunda Geração transfere, portanto, para o próprio titular dos dados a 

responsabilidade de protegê-los, que por meio do consentimento escolheria como coletar, 

usar e compartilhar seus dados pessoais141. No entanto, o fornecimento do dado pessoal 

pelo cidadão impactava diretamente na sua participação na vida social, podendo o 

 
136 BIONI, apud Miller, Arthur. The Assault privacy/: computers, data banks, and dossiers. Michigan: 

Universu=ity of Michigan Press, 1971. P. 71-73. 
137 https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-de-dados-

pessoais.pdf 
138 BIONI, P. 114. 
139 https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-de-dados-

pessoais.pdf 
140 RAMOS, André Carvalho. O pequeno Irmão que nos observa: os direitos dos consumidores e os bancos 

de dados no Brasil. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Org.). Coleção Doutrinas 

essenciais: Direito do Consumidor – proteção da confiança e práticas comerciais. São Paulo:Revista dos 

Tribunais, 2011. V. 3, p. 957-974+ 
141 BIONI, p. 115. 
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questionamento ou mesmo a interrupção do fornecimento dos dados pelos cidadãos 

implicar na sua exclusão de algum aspecto da vida social142. 

 Justamente a fim de proteger o titular dos dados é que surge a terceira geração, 

procurando assegurar ao seu titular participação sobre todos os movimentos dos seus 

dados pessoais: da coleta ao compartilhamento143, sendo o ápice da autodeterminação 

informacional, viabilizando ao sujeito um controle mais abrangente sobre as suas 

informações. 

 Mas a vida em sociedade implica o compartilhamento de dados pessoais como 

condicionante à participação social, o que tentou ser corrigido com a quarta geração. 

Como destaca BIONI, a disseminação de autoridades independentes para a aplicação das 

leis de proteção de dados pessoais, bem como de proposições normativas, que não 

deixavam ao reino do indivíduo a escolha sobre o processo de certos tipos de dados 

pessoais, relativizaram a referenciada centralidade do consentimento. 

 O progresso geracional não eliminou o protagonismo do consentimento, sendo a 

sua centralidade traço marcante da abordagem regulatória, que passou a adjetivá-lo. O 

consentimento passou a ser livre, informado, inequívoco, explícito e/ou específico144. 

 A conclusão de BIONI145 para o progresso geracional normativo da proteção de 

dados pessoais está em torno do consentimento, que surge, é questionado, e precisa ser 

reafirmado como vetor central, sendo o indivíduo foco da legislação específica sobre o 

tema. 

 Nesse processo de evolução normativa, as guidelines da OCDE assumiram um 

papel de extrema relevância, pois, sendo um organismo voltado ao bem-estar econômico 

e social, os países membros buscavam uma solução para seus problemas comuns, 

estabelecendo uma relação de cooperação entre eles. 

 Um desses problemas comuns, percebido na década de 80, foi de que o 

desenvolvimento econômico e social havia sido redimensionado pela tecnologia da 

informação e era, especialmente, dependente do processamento dos dados pessoais dos 

 
142 https://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-de-dados-

pessoais.pdf 
143 BIONI, p. 116. 
144 BIONI, p. 116-117 
145 Ibidem, p. 117. 
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cidadãos146. Nesse contexto, editou-se o privacy guidelines em 1980, e declaration on 

transborder data flows em 1985, como já mencionado anteriormente. 

 Tais documentos estabeleceram padrões normativos para a proteção de dados 

pessoais, assegurando o livre fluxo de informações entre seus países membros, prevendo 

não só uma parte geral conceitual sobre definição de dados pessoais, por exemplo, como 

também uma segunda parte, que vinculava seus países membros a incorporar os 

princípios previstos147. 

 Eram oito os princípios previstos148: a) Limitação de Coleta; b) Qualidade dos 

Dados; c) Especificação dos Propósitos; d) Limitação do Uso; e) Mecanismos Padrões de 

Segurança; f) Abertura; g) Participação Individual e Responsabilidade 

 Percebe-se que, dos oito princípios, metade está relacionada ao titular dos dados, 

sendo um deles específico quanto à participação individual. “Nesse sentido, o princípio 

da ‘limitação da coleta’, seguido pelo princípio da especificação dos propósitos, 

estabelece a técnica normativa pela qual o titular dos dados deve ser informado sobre as 

finalidades do seu processamento para, então, autorizá-lo, consolidando-se, por fim, a 

sua participação ao longo de todo o fluxo informacional”149. 

 A evolução normativa da Europa, através das guidelines da OCDE, bem como as 

Diretivas do Conselho da Europa procurou, ao longo dos anos, e com traços das suas 

gerações, trazer o protagonismo ao indivíduo, mas sempre com proposições genéricas, 

apesar de reafirmar que o consentimento deve ser livre, específico e informado. Não raro, 

via-se a utilização do termo prior consente, como ocorria na Diretiva 2002/58, para 

demonstrar que o titular do dado deve expressar seu consentimento previamente ao 

tratamento dos dados.  

 Tal Diretiva se refere ao tratamento e a proteção da privacidade nas comunicações 

eletrônicas, prevendo, por exemplo, o uso de caixas de diálogo para que o usuário consinta 

com a coleta de seus dados, sendo esse princípio – consentimento prévio -, reflexo da 

preocupação central com o indivíduo para sua autodeterminação informacional. 

 As qualificadoras do consentimento, com a aprovação em 2015 pelo Trialogue da 

União Europeia do texto da GDPR, passam a ser cumulativas, sendo que o consentimento 

 
146 Ibidem, p. 118. 
147 Ibidem, p. 118-119 
148 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0188 
149 BIONI, p. 119. 



61 
 

deve corresponder aos anseios do titular dos dados pessoais, seja por meio de uma 

declaração ou de uma ação afirmativa representativa150. 

 O consentimento, então, passa a ter condições, conforme previsto no art. 7º, da 

GDPR, entre elas, destaca-se o processo que levou à tomada de decisão pelo titular, 

devendo partir de informação inteligível, facilmente acessível, clara e de simples 

linguagem151. 

 Para BIONI, as normas levam o titular dos dados ao seu papel de protagonista, 

sendo vinculada a noção de que o tratamento de dados pessoais é justo ou lícito ao 

consentimento do indivíduo152. Ou seja, de acordo com a orientação normativa que 

acabou por ser denominada de FIIP – Fair Information Pratice Principles -, o que 

determina ser (i)lícita qualquer atividade de tratamento de dados pessoais é a carga 

participativa do cidadão ao longo do fluxo informacional153. 

 

a. Tratamento de Dados Sensíveis 

 

 Tratamento de dados nada mais é do que toda operação realizada com dados 

pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração154. 

 Ocorre que a lei traz dez hipóteses taxativas sobre a possibilidade de tratamento 

de dados pessoais, previstas nos incisos do art. 7º, da LGPD, que seriam:  

 

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 

dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e 

regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 

congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; 

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais; 

 
150 BIONI, p. 125. 
151 Art. 7 (2) If the data subject’s consent is given in the context of a written declaration which also concerns 

other matters, the request for consent shall be presented in a manner which is clearly distinguishable from 

the other matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language. 2Any part of 

such a declaration which constitutes an infringement of this Regulation shall not be binding 
152 Ibidem, p. 119. 
153 Ibidem, p. 120. 
154 Art. 5º, X, LGPD 
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V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 

titular dos dados; 

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo 

ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 

(Lei de Arbitragem) ; 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou 

de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 

do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou 

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação 

pertinente. 

 

 As hipóteses de extrema relevância para este trabalho dizem respeito àquelas 

previstas no inciso I (consentimento), V (para execução do contrato) e IX (para atender 

os interesses legítimos do controlador), mas que podem – e devem – ser analisadas em 

conjunto com todo o ordenamento jurídico. 

 Importante destacar, contudo, que basta o atendimento de uma das dez bases legais 

para o tratamento ser considerado legítimo (sendo possível cumular bases legais), 

ressaltando que com exceção do inciso I, que trata do consentimento, todas as outras 

hipóteses podem ocorrer independente dele155. 

 A hipótese de tratamento para execução de contrato ou de procedimentos 

administrativos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido 

do titular dos dados está vinculada à necessidade de tratamento para que o contrato possa 

ser executado, como ocorreria, por exemplo, em caso de solicitação de empréstimo, na 

qual o banco estaria obrigado a verificar a probabilidade de inadimplemento do 

solicitante. 

 Fato é que não seria prático solicitar do contratante um consentimento explícito 

para utilizar seus dados pessoais na elaboração de um contrato pedido pelo próprio 

titular156. 

 O interesse legítimo, por sua vez, é um conceito abrangente e subjetivo, mas que 

está sujeito ao crivo da finalidade. Ainda que o legislador tenha tentado traçar alguns 

critérios legais para o tratamento, não se pode dizer que não surgirão novas hipóteses que 

 
155 LIMA, Caio César Carvalho. In: OPICE BLUM, Renato; NÓBREGA MADONADO, Viviane (coord.), 

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. RT: 2019. p. 179. 
156 MACIEL, p. 39 
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estejam fora desse rol taxativo, mas que eventualmente se enquadre como interesse 

legítimo. 

 Nesse sentido, justamente, tentou-se trazer no art. 10 da LGPD algumas condições 

para se justificar o interesse legítimo, mas a figura de um terceiro é intrigante, e 

interpretações mais cautelosas tenderão a seguir no sentido de que a previsão legal do 

inciso IX se trata de um equívoco do legislador, e que deve prevalecer o disposto no 

art. 10, não havendo possibilidade de uso dessa base por terceiros, ficando restrita 

diretamente ao controlador. Por outro lado, pode haver o entendimento de que, na 

verdade, as restrições previstas no art. 10 não se aplicam aos terceiros, no que esses teriam 

ainda mais liberdade para tratamento dos dados com fundamento nessa base, do que os 

próprios controladores157. 

 De toda forma, a leitura do caput do art. 10 não pode ser feita sem restrições. O 

legislador tomou o cuidado de trazer duas condições para se verificar o interesse legítimo: 

a) Finalidades legítimas, cuja aplicação se verificaria com a leitura conjunta com o art. 6º, 

I, da LGPD (realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 

informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível 

com essas finalidades); e, ii) existência de situações concretas, com a justa expectativa de 

que seus dados serão tratados em decorrência da relação existente entre as partes. 

 Para BIONI158, ao enfatizar que deve haver os registros de tratamento de dados 

pessoais com base no legítimo interesse, ao lado de um conjunto de obrigações para quem 

queira se valer de tal base legal, a LGPD aponta para a necessidade da execução do teste 

de proporcionalidade. É por meio dessa avaliação que deve haver o balanceamento entre 

a promoção das atividades do controlador e os direitos e liberdades fundamentais do 

titular, demonstrando-se a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 

observação de todas as normas aplicáveis ao uso da base legal do legítimo interesse. 

 O mencionado teste consistiria em uma análise de quatro etapas, com uma análise 

sistemática entre os arts. 6º, X, 10 e 37 da LGPD. A primeira etapa seria a verificação da 

legitimidade do interesse (situação concreta e finalidade legítima). Verifica-se, primeiro, 

se o interesse do controlador é legítimo, ou seja, se há finalidade legítima, não 

contrariando outros comandos legais, por exemplo. Nessa primeira fase, o importante é 

 
157 LIMA, p. 185. 
158 BIONI, p. 253 
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observar se existe algum benefício ou vantagem com o uso dos dados por parte do 

controlador e não do titular dos dados. 

 Feito isso, verifica-se se os dados coletados são realmente necessários 

(minimização) e se o tratamento dos dados não seria coberto por outras bases legais, em 

substituição a do interesse legítimo. A terceira etapa, do balanceamento, é a principal fase 

do teste de proporcionalidade, pois são sopesados os interesses do controlador e de 

terceiros diante dos do titular.  

 De acordo com Bioni159, nessa fase do teste, perquire-se se o novo uso atribuído 

ao dado está dentro das legítimas expectativas do titular dos dados. Isso é parametrizado 

pela noção de compatibilidade entre o uso adicional e aquele que originou a coleta dos 

dados pessoais. Eles devem ser próximos um do outro, demandando-se uma análise 

contextual para verificar se esse uso secundário seria esperado pelo titular dos dados e; 

enfim, de que forma eles são impactados, especialmente quanto às repercussões negativas 

em termos de discriminação e sobre a autonomia (liberdades e direitos fundamentais). 

 A verificação do interesse legítimo de terceiro como dito antes é uma questão bem 

complicada, e traz a quarta e última etapa do teste, que é de se verificar se existem 

salvaguardas, que para Bioni160 se resumiriam à transparência e mitigação dos riscos ao 

titular do dado. O principal objeto seria franquear ao cidadão o poder de tomada de 

decisão para se opor à atividade de tratamento de dados (opt-out), caso verifique ser o 

tratamento incompatível com suas legítimas expectativas. 

 Vê-se, portanto, que para se atestar a licitude no tratamento de dados, o 

controlador deve estar atento não só aos princípios gerais da LGPD, como também se está 

coberto por uma das hipóteses legais, seja pelo consentimento expresso do titular, ou 

qualquer uma das outras nove permissivas. Ocorre, contudo, que para o tratamento de 

dados sensíveis há alguns outros detalhes que devem ser observados. 

 A previsão legal para tratamento de dados sensíveis está no art. 11 da LGPD, e 

incisos, que trazem as hipóteses taxativas de tratamento, sendo a primeira delas, 

novamente, o consentimento. O que diferencia esse tratamento do art. 11, daquele do 

art. 10 é que, para os dados sensíveis, o consentimento deve ser específico e destacado, 

vinculado a uma finalidade específica. 

 
159 BIONI, p. 254-255 
160 BIONI, p. 255 



65 
 

 O consentimento será entendido como específico desde que ele seja manifestado 

em relação a propósitos claramente determinados pelo controlador, anteriormente ao 

procedimento de coleta dos dados pessoais161. 

 Para que o consentimento seja entendido como destacado, Lima162 ressalta que é 

importante que o titular dos dados tenha, de fato, pleno e efetivo acesso ao documento 

que esclarecerá todos os fatos relevantes sobre o tratamento dos seus dados pessoais. 

Nesse sentido, especialmente nas situações em que o consentimento for manifestado 

dentro de contexto geral e mais amplo, deve ser destacado o trecho relativo ao tratamento 

de dados, que pode ocorrer com o uso de caixa alta, fontes em negrito, sublinhado, itálico 

etc. 

 Pode ocorrer, contudo, de o consentimento não ser necessário, mesmo para casos 

de tratamento de dados sensíveis, que estão no inciso II, do art. 11, da LGPD, que repetem 

algumas hipóteses previstas no art. 7º. 

 O §3º, do art. 11, chama atenção ao prever a possibilidade de vedação ou 

regulamentação de comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre 

controladores com o objetivo de obter vantagem econômica. Ou seja, ainda não há uma 

regra para a comunicação ou uso compartilhado, mas isso não significa que possa haver 

o uso indiscriminado. Sempre devem ser observados os critérios gerais e princípios da 

lei. 

 O §4º, por sua vez, traz uma previsão que diz respeito diretamente ao objetivo 

deste trabalho, que é a vedação à comunicação, ou o uso compartilhado entre 

controladores de dados pessoais sensíveis, referentes à saúde com objetivo de obter 

vantagem econômica. Mas, toda regra tem sua exceção, e neste caso não seria diferente. 

 Há duas exceções previstas em lei, que dizem respeito: i) à portabilidade de dados 

quando consentido pelo titular; e, ii) necessidade de comunicação para a adequada 

prestação de serviços de saúde complementar. 

 A primeira exceção, de portabilidade, deve ser lida em conjunto com o art. 18, V, 

da LGPD, que traz a possibilidade de, mediante requerimento expresso do titular, ocorrer 

a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, porém, mediante 

regulação da autoridade nacional. 

 
161 LIMA, p. 198 
162 LIMA, p. 198 
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 Com a obrigatoriedade de atendimento ao direito de portabilidade, permite-se ao 

titular dos dados encaminhá-los a outro controlador de maneira fácil e estruturada. O 

intuito da regra é unicamente possibilitar ao titular que, de posse de seus dados e de seu 

histórico, obtenha similar contratação em concorrente, exercendo, assim, sua livre 

opção163. 

 A segunda exceção está calcada na necessidade de que dados referentes à saúde 

possam ser compartilhados entre controladores, com o objetivo de adequada prestação de 

serviços de saúde suplementar, estando abarcados nesse conceito planos e seguros 

privados de assistência à saúde, nos termos descritos na Lei 9.656/98164. 

 A MP 869/18, convertida na Lei nº 13.853/2019, alterou alguns dispositivos da 

LGPD, e incluiu outras disposições, entre elas os incisos do §4º, cuja redação também foi 

alterada. 

 Outra alteração foi a inclusão do §5º165, também ao art. 11 da LGPD, que traz uma 

previsão expressa sobre as operadoras de planos de saúde suplementar, que operam sob a 

Lei 9.656/98. A inclusão foi para esclarecer que operadoras de planos privados de 

assistência à saúde não poderiam tratar dados de saúde para a prática de seleção de riscos 

na contratação de qualquer modalidade. 

 Ocorre que, como já visto, a seleção de risco pelas seguradoras de saúde é vedada 

por lei, conforme redação do art. 14, da Lei 9.656/98, e pela Súmula Normativa 27/2015 

da ANS. Ou seja, independentemente da regulamentação da proteção de dados, as 

seguradoras de saúde não podem negar contratos com justificativa em doenças 

preexistentes do segurado. 

 Vê-se, portanto, que a inclusão trazida pela MP 869 não altera o cenário atual, 

sendo totalmente redundante com as disposições legais e regulatórias já existentes. Tal 

previsão também não influencia o objetivo deste trabalho, seja na leitura extensiva ou 

restritiva do disposto na lei. 

 De forma restrita, a introdução do §5º pela MP 869 apenas traz o que a ANS e a 

Lei 9.656/98 já tinham disposto, ou seja, não alterou o cenário anterior. De forma mais 

 
163 MALDONADO, Viviane Nóbrega. In: OPICE BLUM, Renato; NÓBREGA MADONADO, Viviane 

(coord.), LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. RT: 2019. p 232 
164 LIMA, p. 201. 
165 § 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde 

para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e 

exclusão de beneficiários.  
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extensiva, a interpretação poderia até inviabilizar o negócio das operadoras de saúde, à 

medida que não poderiam tratar nenhum dado sensível dos segurados, o que é impossível, 

até mesmo pelo tipo de atividade econômica que exercem. 

 Ocorre que o §5º do art. 11 é claro ao dizer que não seria possível o tratamento 

apenas para seleção de risco na contratação, ou exclusão de beneficiários. Ainda que se 

queira fazer uma interpretação mais extensiva do quanto disposto em lei, seria um 

verdadeiro trabalho de malabarismo hermenêutico para trazer ao texto legal um sentido 

que ele não quis de fato expressar. A limitação quanto ao tratamento está clara, e não 

permite interpretações extensivas. 

 O que se pode entender, ainda que em breve leitura da LGPD na parte que diz 

respeito aos dados sobre saúde, é que o tratamento de dados sensíveis traz algumas 

peculiaridades quando comparado ao tratamento de dados que não tenham essa 

qualificação. Contudo, há hipóteses que viabilizam o tratamento desses dados, devendo 

o controlador e o titular dos dados estarem atentos às exceções da regra, para que não 

ultrapassem limites legais. Justamente por meio desse respeito às regras, é que a mitigação 

da assimetria da informação é viável, como se verá neste trabalho. 
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VIII. A LGPD como meio de mitigação da seleção adversa nos contratos de seguro 

saúde 

 

 Como visto, o consentimento exerce um papel fundamental quando se trata da 

tutela dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não. Tratando-se, pois, de dados 

sensíveis, o consentimento precisa ser não só expresso, como inequívoco e destacado. 

 E não poderia ser diferente. O titular deve saber que eventuais informações sobre 

ele, que não são de domínio público, serão tratadas. Por isso o legislador trouxe a previsão 

de que o consentimento deveria ser, além de expresso, inequívoco, ou seja, que o titular 

tenha ao menos alguma noção do que significaria o tratamento dos seus dados sensíveis. 

 Além disso, o titular dos dados também deverá expressar seu consentimento de 

forma destacada, por meio de termos apartados, específicos para este fim. Deverá o termo 

de consentimento possuir algumas peculiaridades, como redação das cláusulas em 

negrito, sublinhado ou itálico. Ou mesmo todos esses critérios combinados. 

 Poder-se-ia, inclusive, utilizar um tamanho de fonte maior e/ou uma fonte 

diferente do restante do contrato, pois, assim, o titular dos dados certamente perceberia a 

alteração do padrão, e se atentaria à peculiaridade do seu consentimento para o tratamento 

dos seus dados pessoais sensíveis. 

 De toda forma, o controlador, com acesso aos dados fornecidos pelo titular, só 

poderia tratar os dados com base nos princípios gerais de que trata a LGPD, em seu art. 6º, 

sempre observando a boa-fé. Assim, o controlador teria que se atentar à finalidade para a 

qual os dados foram coletados, não podendo extrapolar seus limites. 

 A mesma boa-fé, por sua vez, deve ter o titular dos dados ao fornecê-los ao 

controlador. Não pode o titular esperar que seus dados sejam corretamente tratados – que 

o resultado esperado seja obtido – com dados incorretos, ou imprecisos. Quando se fala, 

especificamente, de contratos de seguro, como visto anteriormente, a boa-fé é a base do 

contrato, e a sua não observância traz consequências sérias ao proponente. 

 A boa-fé, no âmbito da LGPD, deve ser entendida como a boa-fé objetiva, dentro 

do padrão ético de comportamento, que impõe às partes atuação honesta, leal e proba. 

 Mas por que a seguradora dependeria única e exclusivamente da boa-fé do 

segurado, quando poderia simplesmente colher as informações necessárias de outras 

fontes, que eventualmente não tenham um viés no fornecimento dos dados? 
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 É justamente nesse sentido que a LGPD pode auxiliar o mercado de seguros, 

mitigando os efeitos da seleção adversa no ato da contratação, mais especificamente dos 

seguros de vida e saúde. 

 O proponente de um contrato de seguro deve fornecer, no ato da contratação do 

seguro, dados pessoais sensíveis à seguradora, para que ela analise se aceita o risco do 

contrato, ou mesmo quais riscos estariam excluídos, ainda que temporariamente. 

 Importante abrir um parêntese aqui para esclarecer que a limitação de cobertura 

não seria uma discriminação, o que seria vedada pelo art. 6º, da LGPD, em seu inciso IX. 

E a justificativa é bem simples. 

 Não estariam as seguradoras excluindo ou limitando as coberturas com base 

apenas no tratamento dos dados pessoais sensíveis, o que poderia configurar, 

eventualmente, seleção de risco pelas seguradoras. As seguradoras estariam, sim, com 

base em dados mais completos e analisados de forma objetiva, aplicando a lei, a qual lhes 

permite negar a cobertura de um risco, ou mesmo limitar a sua cobertura. 

 A linha tênue entre a discriminação e a aplicação da lei está fundada na boa-fé 

objetiva das partes contratantes. 

 Em um mundo ideal, em que não houvesse seleção adversa, o proponente relataria 

à seguradora absolutamente todos os eventuais riscos que poderiam influenciar de alguma 

forma no cálculo atuarial do seu prêmio de seguro. A seguradora, por sua vez, sabendo 

que não há seleção adversa, estaria ciente de todos os riscos assumidos, não sendo 

eventualmente surpreendida por um fator desconhecido à época da contratação, mas 

manteria a aleatoriedade típica da relação de seguro pela imprevisibilidade de quando 

eventual risco poderia acontecer. 

 Ocorre, no entanto, que não há um mundo ideal, e algumas medidas de cautela são 

necessárias pelas seguradoras. Restringindo o universo de estudo às seguradoras do ramo 

de seguro individual (vida e acidentes pessoais, por exemplo) e seguro saúde, no ato da 

proposta de seguro, os proponentes preenchem uma ficha com seus dados pessoais, 

informando às seguradoras, entre outras informações, se sofrem ou já sofreram de alguma 

doença ou se já realizaram alguma intervenção cirúrgica. 

 Tais informações são essenciais para as seguradoras de vida, por exemplo, para 

exclusão de cobertura para o evento morte decorrente de alguma moléstia da qual o 

proponente já seja portador à época da contratação. Assim, um proponente que tenha uma 

neoplasia no ato da contratação do seguro, caso venha a falecer na vigência do contrato 
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em decorrência do avanço da doença, não teria, eventualmente, direito à cobertura 

securitária. 

 O mesmo raciocínio também se aplicaria às seguradoras de saúde, porém, como 

também foi visto ao longo do trabalho, com uma pequena diferença. As seguradoras de 

saúde, por força do art. 14, da Lei 9.656/98, não podem negar a contratação de seguro 

com base em doenças (ou condição) preexistente. 

 As seguradoras que operam sob a Lei 9.656/98, por força da Resolução Normativa 

162/07 da ANS, podem aplicar, no entanto, medidas alternativas para contratação de 

seguros de pessoas com doenças ou lesões preexistentes (DLP), como aumento do valor 

do prêmio – agravo -, ou cobertura parcial temporária (CPT), que nada mais é do que uma 

carência para aquela doença ou condição específica – pelo prazo máximo de dois anos. 

 Ocorre que, com base nos julgados colacionados estudados, às vezes as pessoas 

deixam de prestar alguma informação, ou o fazem com alguma inexatidão. O problema 

desse aparente desencontro está justamente no ponto em que ocorre a assimetria de 

informação. 

 Se uma pessoa tem alguma condição que não seja informada à seguradora no 

momento da contratação, ela age de má-fé, além de violar o quanto disposto no art. 766166, 

do Código Civil, perdendo o direito à cobertura securitária. Mas a questão não é tão 

simples, pois, a Súmula nº. 609167, do STJ, transfere às seguradoras o ônus de demonstrar 

que as informações prestadas pelo segurado, no momento da contratação, foram inexatas, 

e, portanto, ele teria agido com má-fé. 

 É quase impossível, senão um trabalho hercúleo demonstrar que o segurado sabia 

de sua condição preexistente desde a contratação. A súmula 609 ainda deixa a cargo das 

seguradoras outro ônus: o de exigir exames médicos complementares quando da 

contratação, para corroborar a declaração apresentada pelo Segurado, pois, como visto, 

mesmo em casos cuja má-fé seria evidente, sem exames prévios, a negativa de cobertura 

é considerada ilícita. 

 Não bastaria, portanto, a seguradora demonstrar que o segurado sabia da sua 

condição preexistente, mas que tal condição foi deliberadamente omitida na intenção de 

 
166 Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir 

circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à 

garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 
167 Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não 

houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 



71 
 

se beneficiar caso a cobertura tivesse que ser acionada, o que se mostrou difícil de 

demonstrar. 

 A lógica parece invertida, pois a seguradora, que não tem nenhuma relação prévia 

com o proponente, tem que saber se ele está agindo de boa-fé desde a proposta de 

contratação do seguro, sendo que todo o seu histórico médico é desconhecido. A única 

fonte da qual a seguradora pode se valer é o próprio segurado que, por razões óbvias, tem 

interesse em eventualmente omitir algum dado para que não sofra sanções (agravo do 

prêmio ou cumprimento de CPT). 

 É possível dizer, portanto, que há um conflito de interesses entre seguradora e 

proponente, pois aquela gostaria de ter a maior quantidade de informação sobre o 

proponente possível, enquanto este gostaria apenas de fornecer os dados que não lhe 

sejam, eventualmente, prejudiciais na relação contratual, sendo, no entanto, que este tem 

o dever de prestar todas as informações. 

 Mas o suposto conflito de interesse seria apenas na informação, pois há, na 

verdade, a convergência de interesses do segurado e seguradora, ao passo que o segurado 

quer ter cobertura securitária quando necessário, e a seguradora quer prestar o serviço ao 

segurado. 

 Existe, portanto, tanto o dever de informar do segurado, como o dever de se 

informar da seguradora. Sendo que o dever de informar está intrínseco à boa-fé que se 

espera do segurado, pois ele não deveria omitir nenhum dado da seguradora. 

 De outro lado, existe o dever de se informar da seguradora, que pode se valer de 

exames prévios, sem os quais, como já consolidado pela jurisprudência, não poderia negar 

cobertura securitária. Mas deveria a seguradora submeter todos os segurados a exames 

prévios? Esse custo seria incorporado ao prêmio que todos os segurados pagarão? Qual o 

limite do exame médico prévio que a seguradora pode exigir? 

 A solução pode ser simples. Se o proponente tem o interesse de contratar o seguro, 

e presume-se que ele não omitirá nenhum dado e que todos os dados fornecidos são 

verdadeiros, agindo com a mais estrita boa-fé, então por que não permitir que a 

seguradora tenha acesso ao seu prontuário médico e exames laboratoriais anteriores à 

contratação? 

 De posse de todos os dados pessoais do proponente, a seguradora saberá a quais 

riscos está exposta, tornando-se, assim, desnecessário o preenchimento da declaração 

pessoal de saúde pelo proponente. 
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 Importante salientar que o acesso às informações médicas do segurado anteriores 

à contratação, por si só, não violaria nenhum dispositivo de lei, tampouco infringiria 

algum princípio moral ou ético.  

 Partindo-se do pressuposto de que o segurado deve prestar todas as informações 

necessárias e agir de boa-fé, então não há motivos que justifiquem o não acesso ao seu 

prontuário médico, até porque ele mesmo poderia apresentar cópia do seu prontuário e de 

todos os exames feitos nos últimos três, cinco ou dez anos. Nesse sentido, inclusive, caso 

realizado exame prévio com médico (indicado pela seguradora, ou mesmo pelo próprio 

interessado), o relatório da consulta seria disponibilizado para ambas as partes, e a 

seguradora teria, da mesma forma, acesso ao histórico médico do proponente. 

 O segurado poderia, ainda, ver-se dispensado do preenchimento da declaração 

pessoal de saúde caso permita o acesso ao seu prontuário, indicando os médicos, hospitais 

e laboratórios em que foi atendido, para que a seguradora pudesse solicitar para eles o 

histórico do paciente. 

 E para viabilizar esse acesso, o consentimento seria fundamental. De acordo com 

o art. 89168, do Código de Ética Médica, o médico sempre deverá liberar cópias do 

prontuário do seu paciente, desde que autorizado por escrito. Ou seja, o consentimento 

deverá ser expresso e inequívoco. 

 A previsão do consentimento para revelação do prontuário se repete na Resolução 

do CFM nº 1.605/2000169, na qual o simples consentimento é suficiente para que seja 

concedido acesso ao prontuário. 

 Não há óbices legais, portanto, para que a seguradora tenha acesso ao prontuário 

médico de um proponente, e confirme as declarações prestadas por ele no momento do 

preenchimento da proposta. 

 Apesar de se verificar um caminho livre para o acesso aos prontuários – mediante 

consentimento -, o tratamento dos dados ali obtidos já merece uma maior atenção. Como 

visto, o consentimento para o tratamento dos dados sensíveis deve ser expresso, 

inequívoco e destacado. Assim, um formulário preenchido pelo proponente, com a 

finalidade específica de acesso ao prontuário para análise de doenças preexistentes, cujas 

 
168 Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua 

própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente 
169 Art. 1º-O médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha 

médica. 
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cláusulas sejam bem claras, com destaques em negrito e/ou sublinhado, parece ser mais 

do que suficiente para que as seguradoras tenham acesso aos dados pessoais. 

 O §5º170, do art. 11, da LGPD, como visto, traz expressa previsão de 

impossibilidade de tratamento dos dados sensíveis relativos à saúde para seleção de 

riscos, seja na contratação ou exclusão de beneficiários. Apesar de em primeira leitura 

parecer que o propósito deste trabalho estaria perdido, fato é que o texto de lei 

simplesmente traz aquilo que já era previsto na Súmula Normativa 27/2015 da ANS que, 

nada mais é do que uma afirmação do quanto disposto no art. 14, da Lei 9.656/98. 

 Fato é que o disposto no §5º não altera em nada o objetivo deste trabalho, 

simplesmente porque não traz nenhuma inovação para as seguradoras de saúde, que já 

não praticavam seleção de risco, seja por vedação legal, ou mesmo por disposição de 

órgão regulador – ANS. 

 Eventualmente, poder-se-ia arguir sobre uma discriminação dos segurados 

decorrente do tratamento dos dados sensíveis. Ocorre, no entanto, que não se trata de 

discriminação ilegal, mas de distinção lícita, pois havendo doença preexistente, as 

seguradoras de saúde, por força da Resolução 162/07 da ANS, podem aplicar agravo – 

majoração do prêmio -, carência, ou mesmo a cobertura parcial temporária (CPT), e 

somente pelo prazo máximo de dois anos. Ou seja, passados os dois anos de vigência do 

contrato, não fará mais diferença para a seguradora se o segurado possuía ou não alguma 

condição preexistente. 

 Importante destacar, ainda, que o §5º, do art. 11, da LGPD, não faz menção a 

outras seguradoras senão as de saúde, razão pela qual é possível deduzir que outras 

seguradoras de outros ramos poderiam praticar a seleção de risco decorrente do 

tratamento de dados de saúde.  

 Não pode se perder de vista que o acesso ao prontuário não deveria trazer nenhuma 

nova consequência ao proponente, pois todas as informações que poderiam conter nele 

também deveriam constar da declaração pessoal de saúde. 

 O acesso ao prontuário pelas seguradoras visa, somente, a mitigar os efeitos da 

seleção adversa, que consistiria na omissão – voluntária ou não – pelos proponentes no 

ato da contratação do seguro, que não deveria ocorrer, haja vista o contrato de seguro – 

 
170 § 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde 

para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e 

exclusão de beneficiários. 
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especificamente – exigir a boa-fé das partes, e a perda de cobertura caso se verifique a 

inexatidão de informações pelo segurado. 

 O que as seguradoras precisarão fazer, em um primeiro momento, é adequar suas 

propostas de seguro, para que haja um documento específico para o consentimento de 

acesso aos dados sensíveis junto aos hospitais, laboratórios e clínicas/consultórios 

médicos. 

 Uma alternativa seria, ainda, a portabilidade prevista no art. 11, §4º, I e, 18, V, 

ambos da LGPD, quando um segurado saísse de uma seguradora para outra, quando todos 

seus dados seriam carregados, inclusive – mas não exclusivamente – seu histórico de 

atendimento. 

 Nessa opção, de posse dos dados, e uma vez processadas as informações, 

verificar-se-ia a existência de condição preexistente, que poderia resultar no agravo do 

prêmio, ou mesmo dever de cumprimento da carência e CPT pelo segurado que, como 

visto anteriormente, não se trata de seleção de risco, mas mecanismo de proteção das 

seguradoras contra seleção adversa. 

 Por sua vez, os hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios deverão estar 

alinhados com as seguradoras para que sejam verificados os procedimentos, e tipo de 

documentos que serão eventualmente exigidos do proponente para que o acesso ao seu 

histórico médico seja liberado. 

 Eventualmente, seria interessante que a ANDP – Agência Nacional de Proteção 

de Dados -, nos termos do art. 55-J, da LGPD, alinhasse com todos os envolvidos as 

regras do jogo, a fim de que o processo para acesso aos dados pessoais seja unificado e 

simplificado, respeitando-se os princípios gerais. 

 As empresas deverão, ainda, adotar medidas extras de segurança e proteção dos 

dados pessoais eventualmente obtidos, limitando as pessoas que terão acesso aos dados 

coletados, e eventualmente até o uso de inteligência artificial para análise dos prontuários, 

cujo volume eventualmente poderá ser humanamente impossível de ser tratado por 

pessoas. 

 Deverá ainda ser observado o tempo que tais dados permanecerão com as 

operadoras de saúde, bem como como serão feitos os pedidos de portabilidade e como 

serão efetivamente cumpridos, sem riscos ao vazamento dos dados dos beneficiários. 

 Os controladores das seguradoras, hospitais, clínicas e laboratórios eventualmente 

terão que elaborar relatórios de impacto à proteção dos dados, nos termos do art. 38, da 
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LGPD, especialmente por tratarem dados pessoais sensíveis, atentando-se aos princípios 

norteadores da lei, contidos no art. 6º. 

 Uma alternativa a eventuais dificuldades que podem ser encontradas pelos 

operadores seria um prontuário unificado, que registrasse as informações médicas dos 

pacientes em um só lugar.  

 Parece utópico um sistema no qual todas as pessoas têm um cadastro com suas 

informações médicas. Mas essa utopia não está distante, aliás, está mais próxima do que 

se poderia imaginar, especialmente quando se fala de Open Health171. 

 A COVID-19 colocou em xeque o DigiSUS, sistema do Ministério da Saúde, no 

qual há um cadastro da população, com algumas informações básicas de identificação, 

além da informação essencial no enfrentamento da pandemia: histórico de vacinação e 

resultados de exames para detecção de COVID. 

 Existe uma interoperacionalidade entre sistemas, sendo que é necessário o cidadão 

ter um Cartão Nacional de Saúde (CNS), que irá registrar as informações no DigiSUS, 

através do qual se tem acesso pelo cadastro feito no sistema conta “gov.br”. 

 Ainda existe o e-SUS APS (e-SUS Atenção Primária), que é uma estratégia do 

Ministério da Saúde para reestruturar as informações de atenção primária172, dirigida às 

necessidades básicas da população, e usado como guia para implementação de Políticas 

Públicas. 

 Todos os sistemas ainda dependem de algumas melhorias, pois nem todos os 

locais de atendimento pelo SUS estão integrados em tempo real, pois dependem de 

conectividade com a internet, e nos locais sem informatização dos dados, os operadores 

ainda precisam transcrever os dados obtidos através de CDS – Coleta de Dados 

Simplificada. Nada mais do que transcrever para o computador as informações que estão 

em papel. 

 
171 https://www.openhealthbr.com/ 
172 A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde 

das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a 

Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. 

Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes 

de saúde, dos mais simples aos mais complexos. (https://aps.saude.gov.br/smp/smpoquee)  

https://aps.saude.gov.br/smp/smpoquee
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 Esses dados de saúde no DigiSUS só podem ser acessados pelo próprio usuário, 

ou pelos gestores de saúde como secretários municipais e estaduais devidamente 

cadastrados no sistema, a fim de que possam gerir os dados e implementar políticas 

públicas. 

 Fato é que o sistema já existe, dependendo apenas de acesso à internet e 

computadores/tablets para todos que fazem o atendimento da população. 

 E, uma vez que já existe um sistema – nacional – unificado, por que não tornar 

acessível e exportável o seu conteúdo? Tratar-se-ia, apenas, de uma questão técnica, em 

que um software deverá ser compatível para exportar/importar dados, o que já existe 

atualmente, tendo em vista que cada município no Brasil utilizava um programa, que deve 

ser capaz de gerar relatórios em um determinado formato para exportar para a plataforma 

do Governo, onde serão compilados. 

 Ou seja, com algum esforço, os softwares podem se comunicar, a fim de viabilizar 

que todo cidadão tivesse apenas um prontuário, onde ficasse registrado todo o seu 

histórico médico em qualquer lugar do Brasil, fosse na rede pública ou privada, 

facilitando o atendimento do próprio cidadão. 

 Sendo viável essa ferramenta, todo histórico médico seria centralizado em um 

único lugar, facilitando, portanto, a sua portabilidade para contratação de seguros 

privados, e por conseguinte o acesso aos registros de eventuais doenças preexistentes.  

 Enquanto não há uma unificação dos prontuários, caberia ao segurado informar 

onde a seguradora poderia conseguir acesso, se em determinado hospital, laboratório ou 

clínica médica, ou mesmo no SUS, sendo que o próprio segurado poderia trazer cópia do 

seu prontuário para a seguradora analisar as informações médicas, sendo que, como visto, 

o paciente tem direito de ter acesso aos seus dados, inclusive cópia do seu prontuário. 

 Vê-se, assim, ser perfeitamente possível o tratamento de dados pessoais sensíveis 

pelas seguradoras, desde que mediante o consentimento inequívoco, expresso e destacado 

do consumidor, a fim de mitigar os efeitos da seleção adversa no momento da contratação 

do seguro pelos proponentes. 

 Não se sabe, contudo, qual seria a interpretação dos tribunais se os segurados 

negarem o acesso ao prontuário, e fosse confirmada posteriormente, na instrução do 

processo, que o Segurado já passou por intervenção cirúrgica, quimioterapia ou 

apresentou qualquer outro quadro de doença crônica, pulmonar, vascular ou 

cardiovascular etc. 



77 
 

 Atualmente, como visto, a jurisprudência releva o preenchimento da Declaração 

Pessoal de Saúde se a seguradora não realizou exame prévio, com fundamento na Súmula 

609, do STJ. Mas, havendo a possibilidade de tratamento dos dados com apenas o 

consentimento do segurado, não deixando margens para interpretações dúbias, ou mesmo 

abrindo a oportunidade para que eventuais dúvidas sobre quadros clínicos sejam 

esclarecidas em conjunto com o segurado, parece lógico que, uma vez demonstrada a 

doença preexistente, a má-fé restaria configurada. 

 No entanto, mesmo demonstrando que o segurado tinha uma doença preexistente, 

os tribunais atualmente entendem que a seguradora assumiu os riscos pela contratação se 

não exigiram exames prévios. Então, a dúvida que fica é se os tribunais mudarão o 

entendimento sobre a má-fé, uma vez demonstrado que o segurado além de prestar 

declaração inexata, também não permitiu que a seguradora tivesse acesso aos seus dados 

de saúde prévios à contratação. 
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Conclusão 

 

 A boa-fé objetiva, como princípio normativo que impõe um determinado standard 

de condutas a ser observado, aplica-se a todos os contratos, incluindo-se, dentre eles, os 

contratos de seguro. Sem que houvesse a incidência desse princípio, criando, como se 

disse, um mínimo comportamental esperado das partes contratantes, surgiriam diversas 

dúvidas quanto a integridade do negócio, pois se duvidaria da pessoa com quem se está 

negociando, da sua integridade e das condições impostas. Não havendo segurança quanto 

à observância desse mínimo comportamental, não se saberia se o pagamento, embora 

prometido pela parte, realmente ocorreria, se o produto, embora prometido com 

determinadas características, seria realmente entregue de acordo, e, no que diz respeito 

ao objeto do presente trabalho, se as informações prestadas de parte a parte, que 

justificaram a celebração de determinado contrato, corresponderiam efetivamente à 

realidade. 

 Focando-se especificamente a questão da troca de informações, a partir do 

momento que não se pode confiar na observância do princípio da boa-fé de uma das 

partes, estamos diante de um agravamento das consequências negativas decorrentes da 

assimetria de informação – fenômeno que, quando ocorre antes da celebração do negócio, 

dá lugar ao que se denomina de seleção adversa, e quando ocorre durante a relação 

comercial, dá origem ao que se denomina de risco moral. 

 A seleção adversa, assim, consiste no fato de uma parte deter informação privada 

para benefício próprio, um certo oportunismo que antecede o estabelecimento da relação 

contratual. Nos contratos de seguro, e em especial no que se refere ao objeto deste 

trabalho, verifica-se a seleção adversa quando o proponente omite da seguradora alguma 

doença ou condição preexistente no momento da contratação do seguro. Ao fazer isso, o 

proponente busca manter a integralidade das garantias prometidas pela seguradora, sem 

incorrer em nenhum dos mecanismos ordinariamente aplicáveis para situações em que o 

risco é maior, tais como o agravamento do prêmio.  

 Tal intento, se tutelado pelo ordenamento jurídico, permitiria – naquele contrato 

em particular – que o segurado obtivesse as vantagens de um desequilíbrio econômico-

financeiro, mantendo íntegras as vantagens obteníveis do contrato, a despeito de 

representar um risco maior para a seguradora, que receberia o prêmio correspondente à 

garantia de um risco inferir. 
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 A proposta deste trabalho está em mitigar os efeitos da seleção adversa da doença 

preexistente, com a base legal da LGPD. A ideia, portanto, consiste na possibilidade de 

as seguradoras tratarem os dados pessoais sensíveis dos segurados, que sejam 

relacionados à sua saúde, com base nos princípios da LGPD. 

 Assim, o proponente preencheria a declaração pessoal de saúde com as 

informações de praxe, e autorizaria o acesso das seguradoras ao seu prontuário, junto aos 

hospitais e clínicas médicas, podendo, ainda, permitir acesso aos exames laboratoriais. 

De posse desses dados, as seguradoras confrontariam com as informações prestadas na 

Declaração Pessoal, e emitiriam eventual parecer sobre a aplicação ou não de alguma 

carência, agravo ou CPT. 

 Em um primeiro momento, talvez em uma leitura rápida, alguém poderia dizer 

que não é possível o tratamento de dados pessoais relacionados à saúde (dados sensíveis) 

para tal fim, pois poderia gerar uma discriminação do consumidor, e a seguradora recusar 

o seu contrato. 

 O primeiro mito que cai por terra é justamente o da discriminação, pois como visto 

neste trabalho, as seguradoras de saúde não podem negar contratos em decorrência de 

doença preexistente. Há previsão legal, além de disposições normativas da ANS sobre o 

tema, que impedem a seleção de risco, e ainda criam mecanismos de proteção para as 

seguradoras, para que, de fato, não negarem nenhum contrato. 

 As seguradoras de vida, por sua vez, não são obrigadas a contratar com um risco 

elevado, pois implicaria em aumentar os custos da carteira de segurados, e por sua vez os 

cálculos atuariais, sobre os quais são desenvolvidos os seguros, simplesmente não 

bateriam, e as contas não fechariam. 

 Além disso, não há óbices legais que impeçam o tratamento de dados sensíveis, 

desde que o consumidor expresse seu consentimento de forma destacada e inequívoca, o 

que pode ser providenciado pelas empresas como parte do processo de contratação de 

novas apólices. 

 Certamente deverá haver alguma regulação do setor para viabilizar e uniformizar 

eventualmente o acesso aos dados pelas seguradoras, mas a coleta e tratamento, como 

visto, mostra-se perfeitamente possível e lícita. Ainda deverá ocorrer, contudo, uma 

análise aprofundada dos custos econômico-financeiros decorrentes do risco de 

armazenamento e tratamento desses dados (sensíveis), para que se possa concluir se, 

nesse aspecto, a adoção de tais medidas será uma alternativa vantajosa à cobertura de um 
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evento preexistente à época da contratação. Ou seja, proposta a solução jurídica, ainda 

haverá de se fazer a análise econômico-financeira para se saber se tem um custo menor o 

risco de custeio de um tratamento de evento preexistente, ou o risco de armazenar e tratar 

dentro dos critérios legais os dados sensíveis, além do custo de coletar tais dados.  

 Toda base legal para acesso aos prontuários depende exclusivamente do 

consentimento do titular. Sendo ele, portanto, o maior interessado para que seu seguro 

seja rapidamente processado e aceito, não haveria motivos para não consentir, mesmo 

porque ele está contratando com uma seguradora de saúde, que invariavelmente terá 

acesso aos seus tratamentos. 

 O não consentimento não traria nenhuma consequência ao segurado, uma vez que 

a seguradora ainda poderá se valer do exame médico feito por especialista indicado por 

ela. Contudo, havendo recusa do segurado, e se verificando a ocorrência de um evento 

em que haja discussão sobre doença preexistente, pode haver um indício de má-fé pelo 

segurado, uma vez que não foi possível a confrontação das suas informações com o seu 

histórico médico. 

 Não se pode perder de vista, ainda, que o próprio segurado poderia fornecer seu 

prontuário para que as seguradoras confrontassem as informações, afinal, o que se espera 

dos proponentes é que guardem a boa-fé desde a fase pré-contratual. Logo, se não há nada 

a esconder, por que eventualmente teriam receio do acesso ao prontuário? 

 O que se poderia questionar neste ponto, contudo, é se o consumidor realmente 

teria consciência do que estaria consentindo ao aceitar compartilhar seus dados. Alguns 

estudos173 trazem a possibilidade de que as pessoas estão dispostas a sacrificar seus 

interesses econômicos pessoais para que sejam vistas como pessoas de boa-fé. Ou seja, à 

medida que o consentimento para o acesso ao prontuário seja visto como ato de boa-fé, 

de quem não tem nada a esconder, as pessoas possam passar a consentir, sem, contudo, 

terem efetiva noção do quanto estariam abdicando da sua privacidade. 

 O presente trabalho trouxe, enfim, uma nova opção para as seguradoras, com o 

advento da LGPD, que é o tratamento dos dados sensíveis para mitigação da seleção 

adversa da doença preexistente.  

 
173 SUNSTEIN, Cass R. Behavioral Analysis of Law. The University of Chicago Law Review, v. 64, n. 4, 

p. 1.186 
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 Não se encontrou óbices legais que inviabilizem o acesso pelas seguradoras aos 

prontuários, mas apenas alguns cuidados que os controladores deverão ter, como a 

atenção quanto à forma de obtenção do consentimento, e a forma como serão tratados os 

dados, quem terá acesso a eles, quais dados precisam e serão tratados. 

 O Open Health, inspirado no Open Finance, é a tendência à aglutinação dos dados 

de saúde em um local só, que permitiria e facilitaria o acesso pelas operadoras de saúde, 

viabilizando a alternativa aqui sugerida. 
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