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Resumo: Método responsável por mensurar o valor líquido de 

uma obrigação reconhecida em sentença, a liquidação possibilita 

a execução forçada do devedor nas hipóteses de recusa ou mora 

deste, mas não somente nestas. Com o advento do vigente 

Código de Processo Civil o novo diploma também passou a 

considerá-la em novas situações, como nas estabelecidas nos 

artigos 81, § 3º; 302; e 495. O presente tenciona explicitar 

mudanças, bem como contribuir para aclarar os mecanismos que 

norteiam tão relevante instituto do direito pátrio. 
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Abstract: Method responsible for measuring the net amount of 

an obligation recognized in judgment, the settlement allows the 

enforced execution of the debtor in the event of its refusal or 

default, but not only in these. With the advent of the current 

Code of Civil Procedure, the new law also began to consider it 

in new situations, such as those established in Articles 81, § 3; 

302; and 495. The present text intends to make explicit changes, 

as well as contribute to clarify the mechanisms that guide such a 

relevant institute of the country's right. 

Keywords: Civil procedural law; Code of Civil Procedure; 

Settlement of sentence. 
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INTRODUÇÃO 

Exige certo grau de atenção o estudo da liquidação de sentença pós-advento 

de vigência da Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil). Como se 

sabe, trata-se esta do procedimento utilizado para apurar o valor líquido de 

uma obrigação reconhecida em sentença.  

Não que o presente CPC tenha lhe tornado mais complexo ou difícil. Pelo 

contrário. Sob vários aspectos é preciso reconhecer o mérito do diploma ao 

disciplinar a matéria. Tem-se inegável avanço legislativo.  

Tome-se como exemplo ilustrativo pequeno fragmento extraído do artigo 

509, caput. Diz este que “quando a sentença condenar ao pagamento de 

quantia ilíquida proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou 

do devedor”. Prevê, portanto, de modo expresso a obrigação de sentença 

condenatória ao pagamento de quantia ilíquida, consagrando a 

interpretação de que, para dar início à liquidação de sentença, tem 

legitimidade tanto o credor como o devedor. 

Válido lembrar também que no atual código processual as normas que 

estabelecem como proceder a liquidação encontram-se assentadas no 

intervalo que vai do citado artigo 509 ao 512.  

Nas palavras do ilustre mestre Rogério Tadeu Romano, procurador regional 

da República aposentado, advogado e professor de Processo Penal e Direito 

Penal, “observe-se que a liquidação de sentença é pressuposto ‘sine qua 

non’ para a execução de título líquido executivo judicial, pois deve ser 

dotado este de certeza, liquidez e exigibilidade”. Passemos, portanto, a 

enfrentar o estudo mais completo do dispositivo em tela. 

1.  NATUREZA E ESPÉCIES  

“Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da 

sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de 

execução” (NEVES, 2016). O comentário pontual do professor Daniel 

Amorim Assumpção Neves traduz de forma magistral entendimento 

doutrinário pacificado sobre o tema. 

Preleciona acertadamente este, com base em autores clássicos, que “além 

da natureza não executiva da liquidação de sentença, por vezes a atividade 
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cognitiva nela desenvolvida gera justamente a frustração da execução”. Tal 

comentário embasa entendimento de que esta tradicional lição é 

imprescindível para explicar por que, no presente CPC, tem-se a opção de 

não prever a liquidação de sentença no Livro II (destinado à execução), 

mas sim “no Capítulo XIV do Título I (Do procedimento comum), da Parte 

Especial do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de 

sentença)”.  

Por outro lado, inequívoco o fato de que as mudanças promovidas com o 

advento do vigente Código de Processo Civil ainda suscitam dúvidas 

substanciais sobre sua correta aplicação e consequentes efeitos. Trata-se de 

fenômeno compreensível ante algumas transformações expressivas 

promovidas pelo citado diploma. Vivencia-se, no presente, período de 

ajustamento e consolidação. 

A respeito das espécies de liquidação de sentença, de imediato cumpre 

esclarecer, que o art. 509 do presente CPC prevê apenas dois tipos 

expressos em seus dois incisos: por arbitramento (I), e pelo procedimento 

comum (II). Sobre estes, bem como outros dispositivos, assevera o 

doutrinador Marcelo Abelha Rodrigues: 

São duas as espécies de liquidação previstas no CPC:15 por procedimento e 

por arbitramento, e o CPC reservou especificamente dois dispositivos, um 

para cada. Para a liquidação por arbitramento, o dispositivo 510, e para a 

liquidação pelo procedimento comum, especificamente o art. 511 

(ABELHA, 2015) 

Para todos os efeitos, portanto, importa lembrar que na liquidação por 

arbitramento o juiz determina apresentação de pareceres ou documentos às 

partes, podendo decidir de plano ou nomear perito. Por sua vez, na 

liquidação pelo procedimento comum, a parte requerida será intimada para 

apresentar contestação no prazo de 15 dias, orientando-se no seguimento o 

processo pelo procedimento comum.  

2.  FASE E LEGITIMIDADE 

Contextualizar a fase de liquidação de sentença, bem como explicitar quem 

tem legitimidade para requerê-la, ajuda a entender melhor como esta se dá. 

Sobre o primeiro ponto, assevera o juiz Marcus Vinícius Rios Gonçalves 

que “tal como o cumprimento de sentença, a liquidação não constitui um 

novo processo, mas apenas uma fase do processo único, sincrético” 

(GONÇALVES, 2017, p. 959). Neste sentido, alude com magistral 

conhecimento o autor:  
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Essa fase de liquidação vem regulada no CPC, Arts. 509 a 512. O devedor 

não será citado, mas intimado na pessoa de seu advogado para acompanhá-

la (Arts. 510 e 511, do CPC). Se for revel, não haverá necessidade de 

intimá-lo, conforme art. 346 do CPC. No entanto, se a liquidação for de 

sentença penal condenatória, arbitral ou estrangeira, como não há nenhum 

processo civil de conhecimento precedente, o devedor será citado, pois é a 

primeira vez que comparece ao juízo cível. (GONÇALVES, 2017, p. 959). 

Por outro lado, como sinalizado anteriormente, a legitimidade para a 

liquidação de sentença consiste em dizer quem está apto a requerê-la. Sobre 

este ponto compete-nos explicar que a legitimidade pode ser tanto ativa, 

quanto passiva - ou, na lição pontual de Gonçalves (2017, p. 959), “a 

liquidação pode ser requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor”. 

Considerado tal fato, observe com base em um breve esquema da 

professora Vanessa Morais como tal se daria:  

Legitimidade ativa – legitimidade para instaurar a liquidação de sentença é 

daquele apontado como credor no título a ser liquidado.  

Legitimidade passiva – A liquidação é instaurada contra aquele apontado 

como devedor no mesmo título (MORAIS, 2016) 

Explica a autora que “o posicionamento da doutrina sempre foi no sentido 

que, nada obsta o devedor dar inicio à liquidação da sentença para que, 

apurado o valor, possa cumprir espontaneamente a obrigação”, 

entendimento agora consagrado no vigente código processo civil. 

Sobre o tema, importante lembrar, também se pronuncia de forma acertada 

Gonçalves ao explicar que “a liquidação pode ser requerida tanto pelo 

credor quanto pelo devedor. A legitimidade deste deriva do interesse em 

pagar, para obter a extinção da obrigação, quando necessária à apuração do 

quantum (GONÇALVES, 2017, p. 959-960).  

Ainda em necessária alusão aos ensinamentos do magistrado, imperioso 

rememorar que, no entanto, “na liquidação da sentença condenatória 

genérica proferida nas ações civis públicas, somente o credor estará 

legitimado, porque o devedor não terá condições de saber quem são as 

vítimas”, bem como os danos que estas sofreram. Sob tal perspectiva, 

preleciona Gonçalves que “a iniciativa é do credor, pois cabe a ele provar 

que tem tal qualidade, demonstrando ser uma das vítimas do dano objeto da 

ação” (GONÇALVES, 2017, p960).    
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3.  LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E VEDAÇÃO DE SENTENÇA 

ILÍQUIDA 

Para compreender a liquidação provisória de sentença é preciso 

compreender que “nos casos em que se admite a execução provisória, será 

possível também liquidação provisória, caso a sentença não seja líquida” 

(GONÇALVES, 2017, p. 960). Nesta, como alude Neves (2016), “o 

demandante assume todos os riscos de começar a liquidar uma sentença 

que poderá ser modificada pelo recurso pendente de julgamento”.  

A título de melhor explicação pode-se afirmar que na liquidação provisória 

a parte interessada pode requerer a liquidação da obrigação ainda que a 

sentença condenatória se encontre sujeita à apelação com efeito suspensivo. 

Enquanto há recurso pendente, desprovido de efeito suspensivo, o credor já 

poderá promover a execução, e, se a sentença for ilíquida, a prévia 

liquidação, para apurar o quantum debeatur. Se o recurso for provido, a 

liquidação e a execução subsequente ficarão sem efeito e as partes deverão 

ser restituídas à situação anterior. O art. 512 do CPC prevê ainda a 

possibilidade de promover a liquidação, mesmo que esteja pendente recurso 

provido de efeito suspensivo. A ideia parte do pressuposto acertado de que a 

liquidação não se confunde com a execução e de que nela ainda não é 

tomada nenhuma providência concreta satisfativa. Mesmo que a execução 

não possa ter início, será possível promover a liquidação, com o que se 

ganhará tempo; enquanto o recurso tramita no órgão ad quem, poderá ter 

curso a apuração do quantum debeatur no órgão a quo. Essa liquidação é 

feita por conta e risco de quem a propuser, já que haverá o risco de reversão 

do julgamento, com a perda das despesas até então realizadas com a 

liquidação. Por isso, cumpre ao requerente ponderar os prós e contras dessa 

liquidação antecipada. Se ele acha, por exemplo, que são remotas as 

possibilidades de acolhimento do recurso, valerá a pena dar início à 

liquidação, com o que haverá considerável ganho de tempo; mas se o risco 

de provimento é grande, talvez não valha a pena (GONÇALVES, 2017, p. 

960-961) 

Neste sentido, observe como passaram a se posicionar os tribunais 

brasileiros sobre o tema exposto, pós-início da vigência do atual Código de 

Processo Civil: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA 

CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA 

CONVERTIDA EM LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

COLETIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS. A decisão embargada padece do 

vício de contradição, pois o recurso cabível da decisão que extingue a 

liquidação de sentença é o de apelação, e não o de agravo de instrumento, 

devendo, assim, ser os embargos acolhidos para o conhecimento do apelo. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS 

INFRINGENTES. (Embargos de Declaração Nº 70038841383, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto 

Rodrigues Madruga, Julgado em 26/10/2016). 

(TJ-RS - ED: 70038841383 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, 

Data de Julgamento: 26/10/2016, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2016). 

Cabe salientar ainda, sobre o segundo assunto objeto de apreciação neste 

tópico, ser concepção corrente da doutrina que somente os títulos judiciais 

podem ser ilíquidos. Abelha ensina que a liquidação de sentença dos arts. 

509 e ss parte de uma premissa: “há uma sentença, provisória ou definitiva, 

a ser liquidada, ou seja, houve o suposto término da fase cognitiva do 

procedimento comum com fundamento em alguma das matérias do art. 

487” (2015, p. 545).  

A este respeito também se posiciona Gonçalves com argumentação 

notoriamente válida:  

Somente os títulos judiciais podem ser ilíquidos. Mesmo assim, há casos em 

que o legislador os veda expressamente. Dispõe o art. 491 do CPC: “Na 

ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido 

genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de 

correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: I — 

não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; II — a 

apuração do valor devido depender da produção de prova de realização 

demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença” 

(GONÇALVES, 2017, p. 961) 

Como observa o autor, mesmo nos casos em que se admite pedido 

genérico, ou seja, naqueles que emanam na previsão normativa do art. 324, 

§ 1º, do CPC, a sentença deve ser líquida. Para este “só se admitirá que não 

o seja nas hipóteses dos incisos I e II do art. 491, quando então será 

necessária a liquidação. Nos termos da Súmula 318 do STJ, ‘formulado 

pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em 

arguir o vício da sentença ilíquida’” (2017, p. 961). 

4.  SENTENÇA PARTE LÍQUIDA, PARTE ILÍQUIDA 

Trata-se de tema pacificado pela doutrina o entendimento de que se a 

sentença contém uma parte líquida e outra ilíquida, o credor poderá 

promover a liquidação dessa e, paralelamente a execução daquela. Essa 

noção basilar ajuda a nortear as interpretações legais sobre o tema.  
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Considere, a título de exemplo, hipótese elencada oportunamente pelo 

advogado Nehemias Domingos de Melo (2008) considerando ação 

proposta visando ressarcimento de danos decorrentes de acidente em que o 

autor tenha realizado despesas hospitalares, tenha perdido dias de trabalhos 

e, além disso, ainda necessitará de tratamento para recuperação da lesão 

mediante sessões de fisioterapia ou psicológicas cujo valor não foi (e nem 

poderia ser) determinado na inicial. Diante dos fatos explicitados o 

magistrado incumbindo de apreciação dos pedidos acolhe totalmente a ação 

e condena o réu ao pagamento dos valores certos e determinados na inicial 

e remete para liquidação de sentença a parte que se refere aos custos para 

recuperação do autor, o que se fará mediante liquidação por artigos, através 

de uma perícia médica.  

Nesse caso, o autor promoverá nos autos principais o cumprimento da 

sentença referente à parte liquida da condenação e, em autos apartados, a 

liquidação da parte ilíquida (que será montado pelo interessado com cópias 

das peças indispensáveis à determinação dos valores). De toda sorte, esse 

procedimento dúplice é uma faculdade outorgada ao credor que o utilizará 

se quiser. Caso contrário, poderá promover por primeiro a liquidação da 

parte ilíquida e, só depois dela encerrada, promover a execução integral de 

toda a sentença (MELO, 2008)  

Tal entendimento, como bem lembra Gonçalves (2017), encontra-se 

acolhido pelo vigente código de processo civil. Segundo este o art. 509, § 

1º, do CPC trata da possibilidade de haver uma sentença que seja parte 

líquida e parte Ilíquida ao estabelecer expressamente que “quando na 

sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito 

promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a 

liquidação desta”.  

Exemplifica o autor lembrando que uma sentença proferida em ação de 

reparação de danos pode condenar o réu a pagar os danos emergentes, 

correspondentes aos gastos que ele teve, em determinado valor, e em lucros 

cessantes, a serem apurados em liquidação. Sendo assim, “o credor pode 

promover simultaneamente a execução da parte líquida, e, em autos 

apartados, a liquidação da outra parte” (GONÇALVES, 2017, p. 962). 

5.  CÁLCULO DO CONTADOR E LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO 

A redação do § 2°, do art. 524, CPC, diz expressamente que “para a 

verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que 

terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe 
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for determinado”. Mas o que isso significa na prática? Para compreender 

melhor observe o que pontua, acertadamente, o próprio Gonçalves (2017).  

Não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser 

apurado por simples cálculo aritmético. Cumpre ao credor, ao requerer a 

execução, apresentar memória discriminada do cálculo do débito, indicando 

de forma especificada os itens da cobrança e os acréscimos de correção 

monetária, juros e outros fixados na condenação. Essa solução trouxe 

preocupação com a possibilidade de o credor cobrar mais do que seria 

devido, ao apresentar os cálculos. O juiz deve examiná-los e, de ofício, 

determinar a correção de eventuais erros. Mas nem sempre terá condições de 

fazê-lo (GONÇALVES, 2017, p. 962) 

Necessário atentar-se ainda ao fato de que, como defende o magistrado (p. 

962), “também há a possibilidade de o devedor defender-se, por objeções 

de pré-executividade ou impugnação, cuja apresentação prescinde de prévia 

garantia do juízo, pela penhora”. Neste caso, como assevera, quando tiver 

dúvida, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo 

máximo de trinta dias para efetuar a verificação dos cálculos, exceto se 

outro prazo lhe for determinado. Gonçalves lembra que “não se trata do 

retorno da liquidação por cálculo do contador, pois o juízo não decidirá, ao 

final, se os cálculos do credor estão corretos ou incorretos”.    

Por outro lado, no tocante à liquidação por arbitramento, trata-se esta de 

liquidação que se presta à apuração do valor de um bem ou serviço. Define 

a melhor doutrina que sua única tarefa é a apuração desse valor, “o que 

demandará a apresentação de pareceres e documentos elucidativos pelas 

partes e, se isso não for suficiente, a nomeação de um perito. Não há 

nenhum fato novo a ser demonstrado” (Gonçalves, 2017). 

Para os devidos efeitos, o artigo 509, inciso I, do vigente código de 

processo civil manteve a liquidação por arbitramento, prevista no art. 475-

C do CPC/73. É pertinente compreender que se deve optar por este tipo de 

liquidação quando determinado por sentença ou convencionado pelas 

partes ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação.  

Válido salientar também que permanece em vigência a orientação constante 

do enunciado de súmula do STJ nº 344 dispondo que “a liquidação por 

forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Observe posicionamento 

jurisprudencial sobre o tema. 

AGRAVO DE PETIÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 

Hipótese em que não vieram aos autos os documentos necessários para 
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realização do cálculo do título executivo. Razoável o critério arbitrado na 

origem, que determinou o cálculo com base nos valores pagos em 1999, 

adotando-se a proporcionalidade de tais valores em relação ao salário 

mínimo. Negado provimento ao agravo da executada. 

(TRT-4 - AP: 00302001320085040021. Data de Julgamento: 25/04/2017, 

Seção Especializada em Execução). 

6.  LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM  

Como observado em momento anterior, foram muitas as mudanças 

oportunizadas pela lei nº 13.105/2015. Nas palavras de Neves “a liquidação 

por procedimento comum é a última alternativa no âmbito das liquidações, 

porque é a mais complexa e demorada entre todas as suas espécies, de 

forma que deverá ser reservada somente para as situações em que não se 

mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por 

arbitramento” (NEVES, 2016). É, portanto, “aquela em que há necessidade 

de comprovação de fatos novos, ligados ao quantum debeatur” 

(GONÇALVES, 2017). 

Com o advento do vigente CPC passou a ser prevista no artigo 509, inciso 

II. Informa o citado dispositivo: 

Art. 509. 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-

á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

I -  por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; 

II -  pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar e provar fato novo. 

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor 

é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta. 

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o 

credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição 

dos interessados programa de atualização financeira. 

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou. 

Na liquidação pelo procedimento comum, como explicado antes, existe a 

necessidade de comprovação de fatos novos, ligados ao quantum debeatur. 

Segundo o professor Fredie Didier Jr, “fato novo é aquele relacionado com 

o valor, com o objeto ou, eventualmente, com algum outro elemento da 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  11 

 

 

 

obrigação, que não foi objeto de anterior cognição na fase ou no processo 

de formação do título” (2014, p.136). Para o autor, o novo não diz respeito 

necessariamente ao momento em que o fato ocorreu, mas ao seu 

aparecimento no processo. 

7.  LIQUIDAÇÃO JULGADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA  

Se há questão recorrente entre acadêmicos do direito processual civil 

brasileiro pós-advento da lei nº 13.105, é a dúvida referente a liquidação 

julgada por decisão interlocutória. Para compreender seu significado é 

necessário submetê-la primeiramente ao escrutínio doutrinário. Preleciona 

Gonçalves que: 

A liquidação é apenas uma fase intermediária entre a condenatória e a 

executiva. Ora, só pode ser considerado sentença o ato que põe fim ao 

processo ou à fase condenatória. O que julga a liquidação, não se 

enquadrando em nenhuma dessas categorias, é decisão interlocutória 

(GONÇALVES, 2017, p. 965) 

Em outras palavras, por força normativa do expresso no art. 1.015, 

parágrafo único, do CPC, o recurso adequado para impugná-la é o agravo 

de instrumento. O notável doutrinador reforça tal entendimento ao aduzir 

sobre o tema. Nas palavras do experiente jurista (p. 965) ao proferir a 

decisão, o juiz examinará a pretensão formulada pelo requerente, que é a de 

declaração do valor devido. Se, ao longo da liquidação, foram colhidos 

elementos suficientes e produzidas as provas necessárias, ele declarará 

líquida a obrigação. Se as provas forem insuficientes, e o juiz, ao final, não 

puder indicar o valor, julgará a liquidação extinta, sem apurar o quantum, o 

que não impedirá o requerente de ajuizar, mais tarde, uma nova, já que só a 

decisão que declara o quantum debeatur não pode mais, esgotados os 

recursos, ser discutida.  

Admite-se ainda (embora exista controvérsia a respeito) a possibilidade de o 

juiz declarar líquida a obrigação no montante zero. É o que ocorrerá, por 

exemplo, quando ajuizada liquidação pelo procedimento comum de 

sentença penal condenatória e colhidas todas as provas, o juiz concluir que a 

vítima não sofreu dano nenhum, não teve nenhum prejuízo (GONÇALVES, 

2017, p. 965) 

Assim sendo, necessário esclarecer também que o vigente CPC disciplina a 

manutenção do cabimento do agravo de instrumento, contra as decisões 

interlocutórias proferidas em sede de liquidação. 
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8. LIQUIDAÇÕES NO CURSO DA FASE DE EXECUÇÃO  

Como acertadamente pondera Abelha (2015) “várias são as hipóteses 

previstas pelo legislador, inclusive no processo de execução (título 

extrajudicial), que acontece, por exemplo, quando, no curso da execução de 

entrega de coisa, esta vier a ser deteriorada, e na conversão do 

procedimento executivo (passa a ser por quantia certa) for necessária a 

liquidação do valor do bem que não mais será entregue (ou da prestação de 

fazer infungível que não será realizada)”. 

Sobre tal assunto comenta de forma magistral Gonçalves (p. 966-967), ao 

asseverar que às vezes, a liquidação, conquanto desnecessária antes da 

execução, pode tornar-se indispensável no seu curso. Neste caso haverá 

liquidação incidente. É o que ocorrerá, por exemplo, como lembrar o autor, 

sempre que não houver mais a possibilidade de execução específica de 

obrigação, e a conversão em perdas e danos (ou quando o credor preferir 

essa forma). 

A obrigação, até então líquida, tornar-se-á ilíquida, já que será necessário 

apurar as perdas e danos. Na liquidação incidente, o exequente indicará os 

danos que pretende ver ressarcidos, e o juiz determinará as provas 

necessárias para comprová-los. Ao final, proferirá decisão interlocutória, 

indicando o quantum debeatur, e a execução prosseguirá na forma do art. 

523 do CPC (GONÇALVES, 2017, p. 966-967) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto ao longo desta dissertação a liquidação de sentença foi 

simplificada pela lei nº 13.105/2015. Explicitá-la, no entanto, mostrou-se 

tarefa oportuna, sobretudo, considerado o potencial de suscitar novas 

dúvidas no leitor recém-introduzido no tema.   

Como breve síntese ao texto reitera-se o papel deste importante instituto 

jurídico na tarefa de dotar de liquidez o título executivo judicial, cumprindo 

assim a decisão prolatada na sentença. Sua regulamentação, da maneira que 

demonstrada pelos dispositivos estudados, encontra-se estabelecida nos 

artigos 509 a 512 do vigente diploma processual civil.   

Pode-se dizer que compete à liquidação o cumprimento da sentença, 

assegurando, portanto, em última análise, a segurança jurídica das relações 

submetidas à tutela do Estado. Para o bem, não para o mal, tem-se nesta 

evidente caráter protetivo, já que impede violação ao patrimônio do titular 

da obrigação até que esteja determinado o valor objeto da controvérsia. 

Há que se destacar também a possibilidade de interpretações divergentes a 

tal premissa. Logo, não sem motivo é possível afirmar que há notoriamente 
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uma linha tênue que separa os elementos expostos, delineada com cuidado 

pela doutrina. É justo asseverar que, para não ocorrer equívocos, faz-se 

necessário ater-se ao texto do interprete, sem perder de vista o que designa 

a norma jurídica. 
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