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Liquidação de sentença 

Liquidação de sentença: 
 
Noções gerais:   
 
A sentença ilíquida é aquela que não fixa o valor da condenação ou 

não individualiza o objeto. Como a execução exige que o título 
executivo represente uma obrigação líquida, certa e exigível 
(art. 783, CPC), deve-se proceder a sua liquidação antes de ser 
executada.  

 
- Somente há liquidação de títulos executivos judiciais. Quanto aos 

títulos extrajudiciais, faltando a liquidez, só podem ser cobrados 
pelo processo de conhecimento.   

 
 
 



Liquidação de sentença 

- Regra geral, a liquidação acontecerá após a sentença. 
Porém, a medida pode também se dar incidentalmente 
no curso da execução, em casos como o da conversão 
em perdas e danos de obrigação de fazer ou entrega de 
coisa.  

 
- A liquidação de sentença ainda tem natureza de 

atividade de conhecimento.  
 
Liquidação de sentença declaratória e de outros títulos 

judiciais:  
 
     
 
 



Liquidação de sentença 

CPC, art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento 
dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: 

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a 
exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer 
ou de entregar coisa; 

 

- Como o CPC não restringe o título executivo à sentença 
condenatória, é plenamente possível a execução de uma sentença 
declaratória ou constitutiva, desde que de seu conteúdo possa se 
extrair o reconhecimento judicial de uma obrigação a ser cumprida 
por uma das partes.  

 

     

 

 



Liquidação de sentença 

- Porém, a sentença que simplesmente declara a inexistência de 
uma relação jurídica ou a existência genérica de um dever 
jurídico, não pode ser classificada como título executivo, já que 
deve possuir os elementos para tanto, quais sejam, identificar 
as partes, natureza, objeto da obrigação, tempo e demais 
condições para seu cumprimento.  

 
Casos de iliquidez da sentença: 
 
- A iliquidez da condenação pode dizer respeito:  
 
     

 
 


