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Preâmbulo 

 

O legislador do CPC 2015, com a intenção de diminuir o 
gargalo conhecido das execuções e cumprimentos de 
sentença, passou a exigir maior transparência das partes e 
dos magistrados quanto aos parâmetros de cálculos, 
viabilizando a objetividade no contraditório técnico-científico.  
O artigo 491, por exemplo, introduz a parametrização de 
dispositivos quando estabelece que nas obrigações de 
pagar quantia “a decisão definirá desde logo a extensão da 
obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o 
termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos 
juros, se for o caso”, em seguida elenca as exceções, que são 
bem restritivas.  

O artigo 524 (além do 330, 491, 509, 524, 525, 534, 535, 700, 702, 
798, 801, 917) obriga a parte a apresentar o demonstrativo 
discriminado e atualizado do crédito, o que significa não só 
apresentar o cálculo de acordo com o dispositivo, mas 
também o resumo dos parâmetros de liquidação utilizados no 
cálculo, sob pena de inépcia. 

A implantação do Projeto terá grande impacto na redução do 
acervo das contadorias e no acervo dos precatórios, que 
passarão a ter cálculos automatizados. 

Nesta cartilha estão expostas as linhas da cultura do Processo 
Orientado à Liquidação introduzida pelo CPC 2015 e as 
vantagens de se manterem claras essas informações desde o 
início do processo, para que a transferência de patrimônio 
seja efetuada com segurança jurídica.  

 

 



Por fim, levando em conta o programa de atualização 
financeira previsto no CPC (art. 509, § 3º), como uma 
ferramenta para auxiliar o usuário, é crucial que os elementos 
dessa atualização sejam tratados de forma clara e objetiva, 
com a cultura do Processo Orientado à Liquidação, que 
norteia o Projeto Efetividade da Execução. 



Base legal do Processo Orientado à Liquidação 
 

 

O princípio da eficiência da administração pública tem nele 
embutido o princípio da economia (art. 37 CF). 

 

O art. 4º. CPC garante que “As partes têm o direito de obter 
em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa.” (execução e cumprimento de sentença) 

Apoiado nestes fundamentos o CPC 2015 inovou com a 
introdução da cultura do Processo Orientado à Liquidação, 
principalmente nos artigos a seguir: 

 

O CPC 1973 previa no artigo 286 que “O pedido deve ser certo 
ou determinado”, no entanto o CPC 2015 alterou para “O 
pedido deve ser certo e determinado”, com 3 exceções bem 
restritivas, portanto o melhor entendimento é que o 
magistrado deve determinar a emenda da inicial ou a sua 
inépcia. 

 

Art. 322. O pedido deve ser certo. 

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção 
monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os 
honorários advocatícios. 

 
 
 



Art. 324. O pedido deve ser determinado. 
§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: 

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os 
bens demandados; 
II - quando não for possível determinar, desde logo, as 
consequências do ato ou do fato; 

III - quando a determinação do objeto ou do valor da 
condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

 

Já os artigos 330 § 1º, II e 330 § 2º. preveem o julgamento de 
inépcia por pedido indeterminado e pela falta do 
demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo em ações 
revisionais de empréstimos, financiamentos etc. 

Ademais, além de se exigir pedido certo e determinado o art. 
291 do CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, 
ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente 
aferível. O art. 292, por outro lado, estabelece os critérios de 
atribuição do valor da causa, que objetivam a quantificação 
dos pedidos que não tenham conteúdo econômico 
imediatamente aferível. 

 

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda 
que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 

 
 
 
 
 
 



 Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 
da reconvenção e será: 

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente 
corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 
outras penalidades, se houver, até a data de propositura da 
ação; 

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 
controvertida; 

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 
mensais pedidas pelo autor; 

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 
valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; 

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 
moral, o valor pretendido; 

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 
correspondente à soma dos valores de todos eles; 

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior 
valor; 

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do 
pedido principal. 

 

 

 

 

 

 



Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 
... 

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 
... 

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 
legais em que se permite o pedido genérico; 
... 

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 
alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, 
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 
contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 
quantificar o valor incontroverso do débito. 

 

Já os artigos 524, 534 e 798 exigem que as iniciais de execução 
e cumprimento de sentença sejam acompanhadas do 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ou seja, 
cálculo acompanhado do RPL – Resumo dos Parâmetros de 
Liquidação, possibilitando a verificação objetiva dos 
parâmetros utilizados pelas partes, a impugnação 
especificada e a eventual definição do crédito incontroverso. O 
art. 525 § 4º e 5º, o art. 535 § 2º e 3º e o art. 801 estabelecem que 
o executado deve declarar o valor que entende correto, para a 
definição da parte incontroversa, apresentando o 
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob 
pena de rejeição liminar. 

 



Art. 524. O requerimento [do cumprimento definitivo da 
sentença] previsto no art. 523 será instruído com 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo 
a petição conter: 

... 

II - o índice de correção monetária adotado;  
III - os juros aplicados e as respectivas taxas; 
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção 
monetária utilizados; 
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; 
VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios 
realizados; 

... 

 

 

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. 

... 

 

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em 
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante 
da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado 
e atualizado de seu cálculo. 

 

 



§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não 
apresentado o demonstrativo, a impugnação será 
liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu 
único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será 
processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso 
de execução. 
... 

 

Art. 534 e 535. [equivalentes ao 524 e 525 no Cumprimento de 
Sentença contra a Fazenda] 

 

Art. 798 e 801. [equivalentes ao 524 e 525 no Cumprimento 
execuções em geral] 
 

O artigo 700 do CPC prevê que a inicial da monitória deve ser 
instruída com memória de cálculo, o valor atual da coisa 
reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou o 
proveito econômico perseguido. Os artigos 702 e 917 
preceituam que devem ser rejeitados os embargos, caso não 
seja apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado 
do crédito, ou seja, cálculo acompanhado do RPL – Resumo 
dos Parâmetros de Liquidação, possibilitando a verificação 
objetiva dos parâmetros utilizados pelas partes. 

 

 

 

 

 



Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele 
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de 
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 

... 

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme 
o caso: 

I - a importância devida, instruindo-a com memória de 
cálculo; 

II - o valor atual da coisa reclamada; 

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito 
econômico perseguido. 
... 

 

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do 
juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo 
previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. [...] 

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia 
superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor 
que entende correto, apresentando demonstrativo 
discriminado e atualizado da dívida. 

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o 
demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, 
se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro 
fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz 
deixará de examinar a alegação de excesso. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art701


Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá 
alegar: 

[...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de 
execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante 
declarará na petição inicial o valor que entende correto, 
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de 
seu cálculo. 

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o 
demonstrativo, os embargos à execução: 

 

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, 
se o excesso de execução for o seu único fundamento; 

... 
 

 



Este é o principal artigo do CPC 2015 na cultura do Processo 
Orientado à Liquidação, pois determina que a decisão, em 
qualquer grau de jurisdição, deverá ser parametrizada, ou seja, 
acompanhada do RPL – Resumo dos Parâmetros de 
Liquidação, possibilitando a verificação dos parâmetros de 
cálculo e a impugnação especificada pelas partes. Um 
dispositivo parametrizado permite também que o cálculo seja 
emitido automaticamente dentro do processo eletrônico. 

 

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, 
ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá 
desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção 
monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a 
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo 
quando: 
 

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o 
montante devido; 
II - a apuração do valor devido depender da produção de 
prova de realização demorada ou excessivamente 
dispendiosa, assim reconhecida na sentença. 

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração 
do valor devido por liquidação. 

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão 
alterar a sentença. 

 



 

O CPC afirma que o CNJ desenvolverá uma ferramenta de 
atualização monetária para o público em geral. Entretanto, 
para a efetiva solução do gargalo é indispensável a absorção 
dos preceitos introduzidos nos demais artigos citados nesta 
cartilha, que embasam o Processo Orientado à Liquidação.  

A ferramenta atenderá não só ao artigo 509 CPC, mas 
também atuará de forma contundente no principal motivo da 
morosidade dos cumprimentos de sentença e execuções. 
Grande parte das decisões poderá vir acompanhada de 
cálculos elaborados  instantaneamente, ou adaptados a partir 
do id ou do Código QR de RPLs preenchidos anteriormente. A 
atualização de cálculos se dará com apenas um clique. 

 

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de 
quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 
requerimento do credor ou do devedor:  

... 

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará 
à disposição dos interessados programa de atualização 
financeira. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 



 
  



 
Uniformização de procedimentos mínimos 

 
 

 

 

Em agosto de 1997 o Colégio de Corregedores aprovou uma 
tabela uniforme para a esfera estadual, hoje utilizada por 
vários estados. O critério uniforme é baseado na 
jurisprudência pacificada na Corte Especial. Este tema esteve 
sob apreciação da Comissão Interinstitucional do CNJ nº 
0007669-80.2013.2.00.0000, a qual aprovou exatamente os 
mesmos critérios propostos por Gilberto Melo em 1997. A 
recomendação do CNJ, a tabela de fatores de atualização 
monetária e sua fundamentação foram trasladadas para o 
PProv 0002288-81.2019.2.00.0000, em tramitação. 

Na figura a seguir apresentamos um exemplo de atualização 
na Justiça Estadual de um débito de NCz$1.000,00 desde 
01/1989 até 11/2014 para evidenciar a enorme discrepância que 
a ausência de uniformização sujeita o jurisdicionado. 

No entanto não basta que os Tribunais uniformizem os 
critérios de atualização monetária judicial. É recomendável 
que a uniformização contemple alguns parâmetros de 
liquidação como taxa de juros moratórios, regime de 
capitalização simples e orientações para a não incidência de 
juros sobre juros, salvo decisão em contrário. Alguns Tribunais 
que o fizeram, sob nossa sugestão, eliminaram uma série de 
discussões nos processos a respeito de lacunas nas decisões.



 
 
 
 

Quanto valem NCz$1.000,00 em cada estado 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• As UF's omitidas não publicam ou não possuem informações 
suficientes 

• Valores em reais (R$) atualizados de 01/1989 até 11/2014 



 

Utilização do RPL 

 

 
 
 

    Causa de pedir             Fundamentação  

              Pedido       Dispositivo   Cálculo 
 
 
 

O Resumo dos Parâmetros de Liquidação – RPL é um 
instrumento de parametrização da liquidação que diminui o 
tempo de tramitação dos processos na execução ou 
cumprimento de sentença, aumenta a produtividade dos 
magistrados e facilita a elaboração das peças. (Art. 491 
CPC/2015) 

 

Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda 
que formulado pedido genérico, a decisão definirá 

desde logo a extensão da obrigação, o índice de 
correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial 

de ambos e a periodicidade da capitalização dos 
juros, se for o caso [...] 

(Art. 491 CPC/2015) 
 
 



 

Desenvolvimento de Aplicações 

 
 
 
 
 

A utilização do RPL e a geração de cálculos será amparada 
por aplicações de uso fácil com o propósito de reduzir ao 
mínimo o esforço dos usuários. O desenvolvimento de 
similar ferramenta pelo CNJ está previsto no artigo 509, § 3º 
do Código de Processo Civil, em vigor a partir de 2016. Tal 
ferramenta, aliada à uniformização de procedimentos e ao 
Resumo dos Parâmetros de Liquidação, servirá como uma 
referência segura para os operadores de direito e demais 
interessados. 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá 
e colocará à disposição dos interessados 

programa de atualização financeira. 

(Art. 509, § 3º CPC/2015) 



 

Capacitação de Servidores 
 

 
 
 
 
 

Com o objetivo de suavizar a adaptação aos novos 
procedimentos e recursos, será oportuna a capacitação dos 
magistrados, assessores e demais servidores, assim como a 
implantação de projetos piloto da parametrização e 
promoção de eventos para a conscientização da 
comunidade jurídica. 

 
 
 
 
 

A obrigação de formação contínua dos magistrados 
estende-se tanto às matérias especificamente 

jurídicas quanto no que se refere aos conhecimentos 
e técnicas que possam favorecer o melhor 

cumprimento das funções judiciais. 

(Art. 31 do Código de Ética da Magistratura Nacional CNJ) 
 



 

Benefícios do  
Projeto Efetividade da Execução 

 

 

▶ Atendimento aos arts. 322, 324, 330, 491, 509, 524, 
525, 534, 535, 700, 702, 798, 801, 917, 291, 292 

▶ Visão líquida do processo 

▶ Apoio à Advocacia 

▶ Apoio à Magistratura e Assessoria 

▶ Redução de discussões 

▶ Transferência de patrimônio mais ágil 

▶ Viabilização da criação dos recebíveis judiciais 

▶ Viabilização da desjudicialização da execução 

▶ Apoio para a criação ou aprimoramento de Núcleos 
de Contadoria Virtuais  

▶ Automação dos cálculos de precatórios 

▶ Atualização do cálculo com um clique 

▶ Plataforma amigável; mobilidade 
 
 

Mais informações em gilbertomelo.com.br/projetos 
 
 
 

https://gilbertomelo.com.br/projetos


 
 
 
 

Endereço: Av. do Contorno 6594, 7° andar Savassi 
Belo Horizonte - MG. 30110-044 

E-maiI: contato@gilbertomelo.com.br 
Telefone: (31) 3324-5211 
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Processo Orientado à Liquidação - Uma nova cultura 

A cultura do Processo Orientado à Liquidação se apresenta 
como um novo olhar sobre os processos judiciais, à vista que 
quase todos eles culminam em uma conta que determina a 
transferência de patrimônio entre as partes. O que se propõe 
é que desde o início do processo sejam antecipados os 
parâmetros de liquidação, de tal forma a permitir uma visão 
financeira do processo desde a propositura da ação e em 
suas sucessivas fases e recursos, facilitando a composição 
entre as partes e trazendo um olhar objetivo sobre o reflexo 
econômico-financeiro dos processos. Para o atendimento ao 
CPC, portanto, é necessário que as peças iniciais, 
contestações, impugnações e decisões sejam acompanhadas 
do Resumo dos Parâmetros de Liquidação - RPL, com os 
critérios de atualização monetária, percentual de juros, 
regime de capitalização, termos iniciais e finais, entre outros 
parâmetros, todos claramente especificados. Essa medida 
reduzirá as discussões, aumentará a possibilidade de 
celebração de acordos, elevará a produtividade dos 
magistrados, facilitará a conciliação, abreviará o processo e 
contribuirá com o trabalho do judiciário e das partes. 
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