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EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÕES NO REGISTRO. POSTERIOR
INCLUSÃO  INDEVIDA  DE  GRAVAME.  DANO  MORAL.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DOS  LUCROS  CESSANTES.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
APELAÇÃO. ILICITUDE DA INCLUSÃO DE GRAVAME NO REGISTRO DE
VEÍCULO POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO AINDA QUE FUNDADA EM
NEGÓCIO  JURÍDICO  ANTERIOR.  SÚMULA  N.º  92  DO  STJ.  VALOR  DA
REPARAÇÃO  DO  DANO  MORAL  FIXADO  EM  DESACORDO  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DO TJPB E DO STJ. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00.
JUROS  DE  MORA.  RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.  INCIDÊNCIA
DESDE A CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A anotação de restrições posteriormente à transferência do veículo, ainda que
fundadas em negócios anteriores, configura ato ilícito, posto que a terceiro de boa-
fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do
veículo automotor. Inteligência da Súmula n.º 92 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros moratórios incidem desde a
citação em casos de responsabilidade contratual.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0004422-96.2013.815.0251, na Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais em que figuram como Apelante João Leite da Rocha e como Apelado o
Banco Santander (Brasil) S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial.

VOTO.

João Leite da Rocha interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 7.ª  Vara da Comarca de Patos,  nos autos  da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais por ele ajuizada em face do Banco Santander (Brasil)
S/A, enquanto sucessor do Banco ABN AMRO Real S/A, f. 82/87, que, decidindo
antecipadamente a lide, com arrimo no art. 330 do Código de Processo Civil de
1973, então em vigor, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o



Réu, ora Apelado, ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação dos danos
morais, com juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação, e correção
monetária pelo INPC, a partir do julgamento, indeferindo o pleito quanto aos lucros
cessantes, ao fundamento de que, embora o veículo em questão tenha sido alienado
sem o registro de qualquer restrição creditícia, e a existência de anterior gravame
decorrente de alienação fiduciária não possa, sem o prévio registro, ser considerada
em seu desfavor, não há prova dos alegados danos materiais, não sendo devida a
reparação de prejuízos hipotéticos, condenando a Instituição Financeira, ainda, ao
pagamento  proporcional  das  custas  processuais  e  de  20%  dos  honorários
advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, com exigibilidade suspensa em
relação ao Apelante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões, f. 90/98, requereu a reforma da Sentença para que seja
majorado o valor  fixado para  reparação dos  danos morais,  argumentando que  a
manutenção do gravame no registro do veículo por vários anos e sua retirada apenas
após do trânsito em julgado da ação ajuizada com essa finalidade,  aliadas à sua
condição de idoso, impõe a fixação de quantia mais elevada, com intuito não apenas
reparatório,  mas,  também,  punitivo,  e  pugnou pela  incidência  de  juros  de  mora
desde o evento danoso, na forma da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazoando,  f.  106/113,  o  Apelado  sustentou  a  inocorrência  dos
elementos  da  responsabilidade  civil,  notadamente  de  ato  ilícito,  e  a  não
comprovação dos danos alegados, requerendo, ao final, o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 123/125, não se manifestou sobre o mérito,
por entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a
III, do CPC/1973, vigente à época da elaboração do Parecer.

É o relatório.

O Recurso  é  tempestivo,  f.  88/89,  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  o
Recorrente  beneficiário  da  gratuidade  da  justiça,  f.  36,  pelo  que,  presentes  os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Apelante celebrou contrato de compra e venda de veículo com Maria de
Lourdes de S.  Rocha Melo,  sendo incontroverso,  ante a revelia do Apelado e o
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo constante às f. 19, que o bem
foi alienado sem constar notícia de alienação fiduciária ou qualquer outro gravame.

Quando da renovação do licenciamento, o Apelante constatou a existência
de restrição judicial e a pendência de inclusão de gravame, f. 21, cuja retirada foi
determinada em ação por ele ajuizada posteriormente, registrada sob o n.º 0002538-
71.2009.815.0251, f. 23/33, em que se reconheceu que é sua a propriedade do bem.

A presente Ação de Indenização tem por objetivo a reparação dos danos
decorrentes dessas anotações realizadas após a compra do veículo.

O Juízo julgou improcedente o pedido quanto à indenização dos alegados
lucros  cessantes,  por  ausência  de  prova,  condenando  o  Apelado  apenas  ao
pagamento de R$ 2.000,00, como reparação pelos danos morais.

A anotação de restrições posteriormente à transferência do veículo, ainda



que fundadas em negócios jurídicos anteriores, configura ato ilícito1, suscetível de
configurar dano moral2, posto que, consoante entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça,  no enunciado n.º  92,  a terceiro de boa-fé não é oponível a
alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor.

O valor da indenização, porém, foi fixado pelo Juízo em montante aquém
daqueles que, em situações semelhantes, vêm sendo arbitrados por este Tribunal3 e
reconhecidos como razoáveis pelo Superior Tribunal de Justiça4.

Considerando que o dano moral, no caso, configurou-se  in re ipsa, pelo
simples  fato  da  inserção  do  gravame,  não  havendo  prova  de  fato  específico

1 ADMINISTRATIVO  –  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC  –  TERCEIRO
ADQUIRENTE DE AUTOMÓVEL – CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO EMITIDO
SEM ANOTAÇÃO DE NENHUM GRAVAME – ULTERIOR IMPORTAÇÃO DE RESTRIÇÕES
PRETÉRITAS – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. 1. O recorrente
adquiriu um automóvel, sobre o qual não havia qualquer gravame registrado no órgão de trânsito, e
na emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo também não constava qualquer
observação. Posteriormente, quando a autarquia passou a integrar o Sistema Nacional de Gravame,
houve a importação de restrições pretéritas. 2. A situação descrita no acórdão recorrido malfere o
princípio segundo o qual se deve proteger terceiros de boa-fé. Abala também a confiança que deve
existir entre os administrados e o Poder Público, em última análise, viola o direito fundamental à
boa administração pública. 3. Não é concebível que um cidadão que adquire um automóvel e se
cerca de todas as providências cabíveis para conhecer da existência de possíveis gravames sobre o
bem, que obtém uma certidão oficial de um órgão público no qual é atestado a inexistência de ônus,
venha, posteriormente, a ser surpreendido com a importação de restrições pretéritas. Quando agiu
desta forma, a administração pública violou uma das dimensões do princípio da confiança – quebrar
as  expectativas  legítimas  depositadas  nos  atos  administrativos.  4.  Com  efeito,  a  anotação  de
restrições  pretéritas  à  transferência,  uma  vez  que  não  constavam no  certificado  de  registro  do
veículo automotor quando adquirido por terceiro de boa-fé é  ato ilegal,  imputável  à  autoridade
administrativa, que merece ser extirpado. Aplicação, no caso, da ratio essendi da Súmula 92/STJ,
segundo  a  qual,  “A  terceiro  de  boa-fé  não  é  oponível  a  alienação  fiduciária  não  anotada  no
certificado de registro do veículo automotor.” Recurso especial provido (STJ, REsp 1139486/DF,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 07/12/2009).

2 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.
PREQUESTIONAMENTO.  NÃO  OCORRÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
DEMORA  NA  LIBERAÇÃO  DO  GRAVAME  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  SOBRE
VEÍCULO NO DETRAN. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO CONTRAN N.
320.  REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  REVISÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. […] 2. Configura dano moral  a demora do banco em providenciar,  no
DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da
quitação integral do contrato. 3. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso
especial  quando  o  valor  fixado  nas  instâncias  locais  for  exorbitante  ou  ínfimo  [no  caso,  a
indenização  foi  fixada em R$ 8.000,00].  Salvo  essas  hipóteses,  incide  a  Súmula  n.  7  do  STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 4. […] (STJ, AgRg no AREsp 651.108/RS, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME
NA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO NULO. VALOR. MANUTENÇÃO. I. A
indevida inserção de gravame na documentação de veículo em virtude de contrato nulo gera o
direito a indenização por dano moral, porém o valor do ressarcimento, dado o potencial ofensivo e a
repercussão,  foi  fixado em patamar  razoável  [R$ 12.000,00],  não  se justificando a  excepcional
intervenção do STJ a respeito para diminuir a verba. II. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp
1004477/ES, Rel. Ministro  Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12/06/2008, DJe
04/08/2008).

3 Agravo interno decisão que negou seguimento à apelação cível. Jurisprudência dominante desta
Corte de Justiça. Possibilidade. Inteligência do art. 557, caput, do CPC. Princípios da celeridade e
da economia processual. Matéria de fundo. Indenização por danos morais. Alienação fiduciária de



desabonador  que  justifique  o  arbitramento  de  indenização  superior  àquelas
utilizadas em situações equivalentes, é suficiente a majoração para R$ 5.000,00.

Por  fim,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  firme  no
sentido  de  que,  em  casos  de  responsabilidade  contratual,  os  juros  moratórios
incidem desde  a  citação5,  tal  como  estabelecido  na  Sentença,  restringindo-se  a
aplicação  da  Súmula  n.º  54  daquela  Corte  Superior,  segundo  a  qual  os  juros
moratórios  fluem  a  partir  do  evento  danoso,  às  hipóteses  de  responsabilidade
extracontratual.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento para,

veículo. Quitação do financiamento. Baixa no gravame. Negativa por parte da financeira. Art. 9º da
Resolução nº 320/09 do CONTRAN. Dever da credora. Dano moral configurado. Quantum mantido
[R$ 4.500,00]. Entendimento pacificado. Agravo que não traz argumentos suficientes a modificar os
fundamentos da decisão monocrática. […] Mantém-se o quantum indenizatório, quando fixado nos
parâmetros  de razoabilidade  e proporcionalidade  utilizados pelas  Cortes  de Justiça  pátrias.  […]
(TJPB, APL 0001666-33.2013.815.0181, Primeira Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, DJPB 13/04/2016).

PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível  e  recurso  adesivo.  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenização por danos morais. Quitação do consórcio de automóvel. Falta de prova em contrário das
alegações do autor. Responsabilidade da instituição financeira de providenciar a baixa do gravame
junto  ao  órgão  de  trânsito.  Art.  8º  e  9º  da  resolução  nº  320/2009,  do  Conselho  Nacional  de
Trânsito/CONTRAN. Manutenção indevida de gravame junto ao Detran. Restrição à venda. Dano
moral.  Dever  de  indenizar.  Entendimento  perfilhado  pelos  tribunais  pátrios,  inclusive  STJ.
“quantum” indenizatório. Majoração. Cabimento. Apelo desprovido e recurso adesivo provido. […]
O “quantum” indenizatório fixado na sentença vergastada, R$ 2.000,00 (dois mil reais), restou de
evidente modicidade, não havendo a menor sombra de juridicidade no pleito de redução do mesmo,
sendo necessário, em verdade, elevar o “quantum” indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por se levar em consideração a conduta do banco réu, o tempo de duração da ilicitude, o porte
econômico do infrator e, por fim, o prejuízo moral acarretado pela conduta danosa (TJPB, Ap-RN
0031228-15.2013.815.0011, Segunda Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, DJPB 25/02/2016).

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO  JURÍDICA  C/  C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PRELIMINAR  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE  BAIXA  DO
GRAVAME.  RESPONSABILIDADE  DO  CREDOR  FIDUCIÁRIO,  NO  CASO  A  RÉ,  DE
LEVANTAR O GRAVAME. RESOLUÇÃO 320/2009 DO CONTRAN. REJEIÇÃO. MÉRITO.
NEGÓCIO  BANCÁRIO  COM  CLÁUSULA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  DE  VEÍCULO
PERTENCENTE  À  AUTORA.  CELEBRAÇÃO  DO  CONTRATO  MEDIANTE  FRAUDE.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  DE  GRAVAME.  DEVER  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  DE
EFETUAR  O  CANCELAMENTO  DO  REGISTRO,  JUNTO  AO  ÓRGÃO  DE  TRÂNSITO
COMPETENTE.  DEFEITO  DO  SERVIÇO  BANCÁRIO  PRESTADO  PELA  RÉ.  CULPA
EXCLUSIVA  DE  TERCEIRO  NÃO  DEMONSTRADA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I.  […] III.  Para a fixação do valor do
dano moral  levam-se em conta,  basicamente,  as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do lesante, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de
sancionamento. No caso, a minoração da indenização é medida que se impõe [a indenização foi
minorada  para  R$  5.000,00] (TJPB,  APL  0122737-61.2012.815.0011,  Terceira  Câmara
Especializada Cível, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, DJPB 25/09/2015).

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de obrigação  de  fazer  c/c  indenização por danos
morais.  Veículo.  Quitação integral  do débito.  Reinserção do gravame. Dano moral  configurado.
Culpa  exclusiva  do  banco.  Quantum indenizatório.  Fixação.  Redução.  Limites  razoáveis.
Provimento parcial dos apelos e desprovimento do adesivo. […] Caracterizado o dano moral, há de
ser  fixada  a  indenização  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da
razoabilidade,  observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano experimentado,  bem
como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem



reformando a Sentença, majorar para R$ 5.000,00 o valor da indenização por
danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a
citação, e correção monetária pelo INPC, a partir deste arbitramento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da

pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente [no caso, a indenização
foi fixada em R$ 3.000,00] (TJPB, APL 0000161-52.2010.815.0491, Quarta Câmara Especializada
Cível, Rel. Des. João Alves da Silva, DJPB 18/08/2015).

4 STJ, AgRg no AREsp 651.108/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado
em 12/05/2015, DJe 18/05/2015, transcrito acima.

AGRAVO  REGIMENTAL  –  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  –  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  –  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  –  VEÍCULO
FINANCIADO DE FORMA FRAUDULENTA A TERCEIRO – GRAVAME INDEVIDO SOBRE
O  BEM  –  DANO  MORAL  –  OCORRÊNCIA  –  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  –  SUMULA  7/STJ  –  QUANTUM INDENIZATÓRIO  –  RAZOABILIDADE  –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDIMENSIONAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA […] 3.- Não é o caso dos autos, em que houve a
fixação em 28.11.2012, pelo Tribunal de origem, do valor da indenização por dano moral, em R$
8.000 (oito mil reais), consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes,
registrando-se que o autor/recorrido teve seu veículo financiado de forma fraudulenta a terceiro pelo
banco réu/recorrente. […] (STJ, AgRg no AREsp 455.508/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 29/04/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. INÉRCIA DA AGRAVANTE EM PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME
DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  NO  REGISTRO  DO  VEÍCULO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. […] 2.-  Inocorrência de teratologia no
caso concreto, em que, para o dano consistente na inércia da Agravante em proceder à baixa do
gravame de  alienação  fiduciária  no  registro  do  veículo,  foi  fixado,  em 24.03.2011,  o  valor  da
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as forças econômicas do autor da lesão.
3.- Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 131.756/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

STJ,  REsp  1004477/ES,  Rel.  Ministro  Aldir Passarinho Júnior, Quarta  Turma,  julgado  em
12/06/2008, DJe 04/08/2008, transcrito acima.

5 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  ESTÉTICOS.  ERRO  MÉDICO.  PARTO.  SEQUELAS  GRAVES.
VALOR  RAZOÁVEL.  JUROS  MORATÓRIOS.  RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.
TERMO A QUO A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. […] 3.
Quanto  à  data  inicial  dos  juros  moratórios,  por  tratarem os  autos  de  caso  de  responsabilidade
contratual, tem-se que a jurisprudência desta eg. Corte é pacífica ao fixar a data da citação como
termo a quo. […] (STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 706.352/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 30/03/2016).

AÇÃO  RESCISÓRIA.  CONTRATO  BANCÁRIO.  FINANCIAMENTO  AGRÍCOLA.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CORREÇÃO.  PLANO  COLLOR.  PRELIMINARES  DE
COMPETÊNCIA DO STJ E CABIMENTO DA RESCISÓRIA AFASTADAS. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO.  PEDIDO  DE  UTILIZAÇÃO  DOS  MESMOS  CRITÉRIOS  DE  CÁLCULO
ESTABELECIDOS  NO  CONTRATO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRERROGATIVA  EXCLUSIVA
DAS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  INCIDÊNCIA  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS.



Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

DESCABIMENTO. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. […] 5. Os juros moratórios incidem desde a citação em casos de responsabilidade contratual. […]
(STJ,  AR  4.393/GO,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Segunda  Seção,  julgado  em
09/03/2016, DJe 14/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE LINHA
TELEFÔNICA.  SUBSCRIÇÃO  DE  AÇÕES  QUE  NÃO  OCORREU.  RESTITUIÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. JUROS
DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  DE  ACORDO  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. […] 3. Os juros moratórios fluem, nos
casos  de  responsabilidade contratual,   a  partir   da citação, e não da data do arbitramento da
indenização. Incidência da Súmula 83/STJ. […] (STJ, AgRg no AREsp 723.166/PR, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).


