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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:  
 
     

 
 



Liquidação de sentença 

a) À quantidade, como, p.ex., na condenação ao pagamento de 
perdas e danos sem fixar o respectivo valor, ou condenação a juros 
de forma genérica etc. 
 
b) À coisa devida, como, p.ex., no caso de condenação a restituição 
de uma universalidade de fato, como ocorre na petição de herança.  
 
c) A fatos devidos, quando condena a pessoa, p.ex., a obras e 
serviços não individualizados, como serviços para evitar ruínas, 
reparação de tapumes etc.     

     
 
 



Liquidação de sentença 

- Apesar disso, a liquidação de sentença prevista nos arts. 509 a 
512 do CPC, diz respeito apenas às obrigações de prestação em 
dinheiro, ou substituídas por prestação dessa espécie.   

 
- O art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95 não admite, nos 

Juizados Especiais Cíveis, sentença condenatória por quantia 
ilíquida, ainda que genérico o pedido.  

 
Natureza jurídica da liquidação de sentença:  
 
- Trata-se de simples incidente complementar da sentença 

condenatória genérica.     

 
 



Liquidação de sentença 

- O quantum debeatur será definido em decisão de caráter 
complementar e com função integrativa.  

 
- Trata-se de decisão sobre o mérito da causa, por versar sobre 

um dos elementos da lide, produzindo, portanto, coisa julgada 
material.  

 
- Não é lícito utilizar a liquidação de sentença para trazer ao 

conhecimento do juiz qualquer alegação, argumentou defesa 
que qualquer das partes poderiam ter utilizado para o 
acolhimento ou rejeição do direito tutelado.  

 
 
 



Liquidação de sentença                         

CPC, art. 509, § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide 
ou modificar a sentença que a julgou. 

 
Liquidação com resultado zero:  
 
Não ofende a coisa julgada a liquidação que, por meio de 

compensações, chegue a um saldo igual a zero ou negativo em 
desfavor daquele que tenha sido beneficiado com a sentença de 
procedência do pedido.  

 
- Ocorre também quando a sentença define a obrigatoriedade de 

indenização por um dano, mas nenhuma das partes consegue 
demonstrar a sua existência/extensão.                                                   

 


