
Consumidora contrata seguro e não recebe indenização 

 

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia condenou a 

Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito e a ACE Seguros S/A a 

pagarem a uma consumidora da cidade da cidade de Teixeira de Freitas, na 

Bahia, o valor de R$ 5.000,00 por danos morais, além de R$ 450,00 por danos 

materiais, acrescidos de juros e correção monetária. 

O seguro contratado por LCRF previa cobertura de incapacidade 

temporária, decorrente de qualquer problema de saúde que lhe impossibilitasse 

de trabalhar, pelo qual a segurada pagava mensalmente a quantia de R$ 22,55 

(vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos). 

Em setembro de 2010 a consumidora, que é trabalhadora autônoma, foi 

submetida a uma cirurgia na vesícula e logo após entrou em contato com a 

Credicard para informar o ocorrido, sendo na oportunidade lhe exigido a 

documentação probatória do procedimento médico, que lhe garantia a 

indenização contratada. 

Passados mais de três meses do procedimento cirúrgico, a segurada 

não recebeu a indenização a que tinha direito, recebendo sempre a informação 

de que deveria aguardar mais alguns dias. 

 Durante a audiência de conciliação apenas a ACE Seguros compareceu, 

informando que não havia recebido os documentos solicitados para efetivar a 

cobertura securitária. Em audiência de Instrução e Julgamento o juiz Roney 

Jorge Cunha Moreira condenou as duas empresas, de forma solidária, a 

indenizarem a segurada por danos morais e materiais. 

 Tanto a Credicard quanto a ACE Seguros recorreram da decisão, que foi 

debatida apenas na apuração da legitimidade da recusa no pagamento de 

indenização relativa a seguro contratado pela consumidora através de cartão 

de crédito, tendo em vista que esta teria enviado a documentação necessária a 

comprovação da incapacidade temporária coberta pelo seguro, oriunda de 

cirurgia de colecistectomia que teria se submetido. 

 O relator da Apelação, juiz Aurelino Otacílio Pereira Neto adotou o 

Princípio da Solidariedade (art. 7º parágrafo único) que impõe a vinculação de 

todos àqueles que participam, direta ou indiretamente, do ciclo de produção, 

dos convênios e/ou da cadeia de fornecimento (contratos múltiplos de 

cooperação), assumem os riscos da atividade empreendida para a hipótese de 

eventuais danos provocados ao consumidor e/ou terceiros. 

 Ainda segundo o juiz, verificou-se que a consumidora comprovou 

através de documentos colacionados que se submetera a intervenção cirúrgica 

(colecistectomia) que ensejou a sua incapacidade temporária coberta pelo 



seguro contratado, razão pela qual estaria apta ao recebimento da indenização 

securitária. 

Ademais, não obstante a alegação de que a consumidora não teria 

cumprido com a obrigação de enviar a documentação necessária, verifica-se a 

abusividade na conduta dos fornecedores ao exigir documentos além daqueles 

estritamente necessários e idôneos a comprovar a ocorrência da incapacidade 

temporária, de modo que está claro o propósito de criar embaraços a 

percepção da indenização, em clara violação ao princípio da boa-fé contratual 

(art. 51, IV do CDC). 

As juízas Célia Cardozo dos Reis Queiroz e Nícia Olga Andrade de 

Souza Dantas acompanharam o voto do relator. 

Para o advogado da segurada, Osmundo Nogueira Gonzaga, as 

empresas de seguro tem, cada dia mais, procurado dificultar o pagamento das 

indenizações aos seus segurados. “Compete ao Judiciário, de forma bastante 

cautelosa, identificar as negativas sistemáticas das operadoras e aplicarem 

indenizações maiores, para que surja o efeito pedagógico e que elas possam 

sentir o impacto financeiro destas condenações, já que são empresas de 

grande potencial econômico”, finalizou. 
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