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- Nesse sentido, importante é a orientação do STJ:  

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SETOR 

SUCROALCOOLEIRO. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA. 

FIXAÇÃO DE PREÇOS. LEI 4.870/1965. LEVANTAMENTO DE CUSTOS 

DE PRODUÇÃO. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/1988. 

COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. APURAÇÃO DO QUANTUM 

DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. 

INDENIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO COM "DANO 

ZERO" OU "SEM RESULTADO POSITIVO".  
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POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA LEI 4.870/1965. RECURSO ESPECIAL. 

MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) 4. O suposto 

prejuízo sofrido pelas empresas possui natureza jurídica dupla: danos 

emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo). Ambos 

exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter 

hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada. 

Precedentes. 5. Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), 

o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por 

arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC.  
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6. Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível 

enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado 

positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an 

debeatur). (STJ. REsp 1.280.494/SP. DJe 03/10/2012. Rel. Ministra Nancy 

Andrighi).  

 

Natureza jurídica da decisão proferida em liquidação de sentença:  

 

Há divergência doutrinária quanto à natureza jurídica da liquidação de 

sentença.  
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- Para Humberto Theodoro Jr., por exemplo, trata-se de simples decisão 

interlocutória, que integra questão genuinamente de mérito, por versar 

sobre um dos elementos da lide.  

 

- Já Marcelo Abelha, por exemplo, entende tratar-se de sentença, pois 

esse procedimento é realizado pós o término de uma fase e deve 

culminar com um pronunciamento que ponha fim a essa fase cognitiva 

específica, sem a qual não terá início o cumprimento de sentença.  

 



Liquidação de sentença                         

- A decisão que define o quantum debeatur tem natureza declaratória, 

com eficácia retroativa, porque declara apenas o elemento faltante na 

sentença condenatória genérica.  

 

Liquidação parcial da sentença: 

 

- Pode ser que uma sentença condene o vencido a uma parcela líquida e 

outra ilíquida (ex: ação de reparação de danos causados por acidente 

de automóvel, quando condena a pagar o valor exato das despesas de 

oficina e deixa para liquidação de sentença o valor dos prejuízos pela 

paralisação do carro).   
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CPC, art. 509, § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra 

ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução 

daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. 

 

Neste caso,  a execução deve ocorrer nos autos principais e a liquidação 

em autos apartados, formados com cópias das peças processuais 

pertinentes.  

 

- Trata-se de uma prerrogativa do credor que, se quiser, pode promover a 

liquidação da parte ilíquida primeiro para, só depois, promover a 

execução sobre todo a condenação.  

    


