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Liquidação de sentença                         

Liquidação por iniciativa do vencido: 
 
CPC, art. 509, caput. Quando a sentença condenar ao pagamento 

de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 
requerimento do credor ou do devedor.  

 
O devedor tem não apenas o dever de cumprir a obrigação, mas o 

direito de liberar-se dela.  
 
Sendo procedimento preparatório da execução e também um meio 

de propiciar ao devedor o cumprimento de sua obrigação, caso o 
credor permaneça inerte, não se pode negar ao devedor a 
faculdade de iniciar a liquidação.  
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Procedimento da liquidação de sentença: 
 
- O processamento da liquidação é feito, em regra, nos próprios 
autos da ação condenatória. No entanto, quando couber a 
execução provisória, liquida-se a sentença em autos apartados. O 
mesmo ocorrerá se a sentença contiver parte líquida e parte 
ilíquida.  
    
CPC, art. 512.  A liquidação poderá ser realizada na pendência de 
recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, 
cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças 
processuais pertinentes. 
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- Nos casos de sentença penal condenatória, sentença estrangeira 
homologada e sentença arbitral não haverá processo sincrético, 
devendo-se dar início à liquidação de sentença perante o juízo 
cível competente.  

 
- O CPC prevê duas espécies distintas de liquidação: 
 
CPC, 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; 
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II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 
alegar e provar fato novo. 

 
Liquidação por arbitramento:  
 
A liquidação por arbitramento ocorrerá quando for determinado 

por sentença, for convencionado pelas partes ou o exigir a 
natureza do objeto da liquidação.  

 
Nessa hipótese, há necessidade de conhecimento técnico de um 

árbitro para se estimar o montante da condenação. Exemplos: 
estimativa de desvalorização de veículos acidentados e lucros 
cessantes por inatividade de pessoa. 
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CPC, art. 510.  Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as 
partes para a apresentação de pareceres ou documentos 
elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de 
plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 
procedimento da prova pericial.  

 
Somente na hipótese de não serem suficientes os documentos 

apresentados pelas partes é que o juiz nomeará perito, e o 
arbitramento se processará nos termos das normas sobre prova 
pericial.  

 
Liquidação pelo procedimento comum:  
 


