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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:  
 



Liquidação de sentença                         

- A liquidação pelo procedimento comum ocorrerá quando for 
necessário alegar e provar fato novo (art. 509, II, CPC). 

 
- O credor discriminará, em petição, os fatos a serem provados a 

servir de base à liquidação, lembrando que em nenhuma 
hipótese será lícito reabrir a discussão em torno da lide (art. 
509, §4º, CPC).  

 
- Para se entender o conteúdo das provas a serem produzidas em 

liquidação, pense na ação de indenização, em que o dano é 
provado na fase de conhecimento e, em liquidação, apenas 
apura-se o valor de referidos danos.  
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CPC, art. 511.  Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz 
determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado 
ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, 
querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 
observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da 
Parte Especial deste Código. 
 
Legitimidade e início do procedimento liquidatório:   
 
- O procedimento liquidatório está no meio de um processo 
sincrético e a legitimidade para a sua propositura é do credor ou 
do devedor (art. 509, CPC).  
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- O procedimento se inicia por meio de requerimento inicial, sem 
maiores formalidades, já que se trata do mesmo processo em 
que foi proferida a sentença condenatória genérica, ou seja, 
começa por iniciativa da parte interessada.  

 
- Em seguida, deve haver a intimação do demandado na pessoa 

de seu advogado (arts. 510 e 511, CPC).  
 
- A parte contrária terá oportunidade para se manifestar. Na 

liquidação pelo procedimento comum, poderá contestar e na 
liquidação por arbitramento, poderá apresentar documentos ou 
pareceres elucidativos.   
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- No requerimento inicial do incidente, a parte deve indicar que 
procedimento liquidatório será seguido e, dependendo de qual 
seja, deve indicar o objeto da liquidação por arbitramento ou, se 
pelo procedimento comum, quais fatos novos serão objeto de 
prova.  

 
Competência:  
 
- Como só há liquidação de provimento judicial e sendo ela um 

incidente do processo sincrético, a regra geral é a da 
competência funcional do juízo, o mesmo da condenação 
genérica.  
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- Na liquidação da sentença arbitral, sentença penal condenatória 
e sentença estrangeira homologada, a competência é 
estabelecida de acordo com as regras do CPC, da CF/88 e pelas 
regras de organização judiciária de cada Estado.  

 
A indisponibilidade do rito da liquidação:  
 
- Não tem as partes, nem o juiz, disponibilidade acerca dos ritos 

previstos para a liquidação de sentença. Cada um deles foi 
traçado pela lei visando a situações específicas e só o uso 
daquele que for adequado ao caso concreto deverá prevalecer.  
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- Assim é que na liquidação pelo procedimento comum o debate 
envolve a extensão do dano reconhecido na condenação 
genérica. Já na liquidação por arbitramento, o objeto já está 
definido e a área a ser coberta pela perícia está determinada na 
condenação genérica.  

 
- O erro na indicação do procedimento adequado implicará a 

inépcia do requerimento.  
 
- Não tendo havido ainda a intimação do advogado do devedor, 

poderá ocorrer a desistência e ser reproposto o incidente. Não 
se trata de emenda à inicial, pois ou se apontam fatos novos ou 
é hipótese de perícia/avaliação.  

 
 


