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Liquidação de sentença                         

Defesa na liquidação de sentença: 
 
O liquidado poderá oferecer defesa de mérito e/ou processual, 

devendo-se respeitar a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 
508, CPC).  

 
O julgamento restringe-se ao que precisa ser liquidado, ou seja, 

restrito ao acertamento do quantum devido ou da individuação 
do objeto, não se podendo discutir nenhuma matéria que esteja 
fora da área de cognição da liquidação. Matérias não 
relacionadas à liquidez, não poderão ser ventiladas. 



Liquidação de sentença                         

- Enquanto o procedimento comum (Livro I do CPC) aplica-se à 
liquidação pelo procedimento comum, na liquidação por 
arbitramento, o réu, uma vez intimado pelo seu advogado, 
comparecerá não só para impugnar, mas também para formular 
quesitos e pareceres.  

 
- Em se tratando de liquidação pelo procedimento comum, caso o 

liquidado não se manifeste, aplica-se sobre os fatos novos a 
regra da revelia e seus efeitos.  

 
- Em se tratando de liquidação por arbitramento, a percepção 

técnica do fato objeto da prova afasta quase que 
completamente a incidência dos efeitos da revelia.  



Liquidação de sentença                         

Recursos: 
 
CPC, art. 1015, parágrafo único. Também caberá agravo de 
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no 
processo de execução e no processo de inventário.  
 
- O prof. Marcelo Abelha, sobre a decisão que completa a lacuna do 
quantum devido, afirma: “Segundo o CPC, trata-se de 
pronunciamento decisório que contém fundamento do art. 487, I, 
e põe fim à fase cognitiva, portanto uma sentença sujeita ao 
recurso de apelação.” 



Liquidação de sentença                         

- Já o prof. Humberto Theodoro Jr. diz que: “Com a simplificação 
do procedimento de cumprimento da sentença, o decisório que 
julga o incidente de liquidação, em qualquer de suas formas 
(arbitramento ou procedimento comum), passou a configurar 
decisão interlocutória, cuja impugnação recursal haverá de ser 
feita por agravo de instrumento (NCPC, art. 1015, parágrafo 
único).” 

 
Liquidação por cálculo:  
 
- Foi abolida a judicialidade da liquidação por simples cálculo já 

sob a égide do Código anterior.  



Liquidação de sentença                         

CPC, art. 509, § 2o Quando a apuração do valor depender apenas 
de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o 
cumprimento da sentença. 

 
O requerimento de cumprimento de sentença será instruído com 

“demonstrativo discriminado e atualizado do débito” (art. 524, 
caput, CPC).  

 
Se o executado não aceitar o cálculo do credor, terá que impugná-

lo com fundamento em excesso de execução (art. 525, §1º, V, 
CPC).  



Coisa Julgada 
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