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RESUMO 
 

 
O tema tratado foi o de estabelecer parâmetros sobre Direito comparado e brasileiro no 

instrumento jurídico da ação monitória, a exploração detalhada deste Instituto, os subitens 

relacionados ao tema proposto, o percussor, o uso legal, a natureza jurídica, o monitório puro, 

o monitório documental e o objeto da ação monitória; o titulo executivo extrajudicial 

prescrito, a coisa fungível/coisa incerta, a coisa determinada, o devedor solvente, a citação a 

fazenda pública, os recursos na ação monitória, os embargos, os recursos e finalmente a 

cobrança de honorários advocatícios na ação monitória. 

 

A razão da pouca aplicabilidade no uso da ação monitória por nossos Aplicadores do 

direito. Constata-se ao se verificar o Diário Oficial da Justiça. O objetivo é buscar uma 

solução rápida para os que procuram a justiça, perante os nossos Magistrados, ter-se-á que 

provar os fatos narrados e principalmente a veracidade dos documentos apresentados para que 

o Juiz se convença da existência de que o devedor tem uma obrigação para com o credor e ai 

expeça o mandado de pagamento como mecanismo célere para a solução do litígio. 

 
 O nascimento da ação monitória no Brasil relaciona-se ao conflito existente na época 

entre os Aplicadores de Direito e o judiciário, onde se exigia maior celeridade do Poder 

Judiciário nos tramites e decisões oriundas da cobrança de dívidas e ações pendentes. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: 

AÇÃO MONITÓRIA, NATUREZA JURÍDICA, TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

PRESCRITO, COBRANÇA DE CRÉDITOS DIVERSOS, COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.  
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INTRODUÇÃO 

  

A abordagem que trata este trabalho leva em consideração o 

detalhamento da ação monitória, onde a pesquisa realizada foi puramente 

bibliográfica.  O estudioso do direito obterá informações preciosas que o 

levara a tomar uma decisão que melhor venha atender aos interesses de seu 

cliente, ou seja, entrar com ação pelo rito ordinário ou utilizar-se deste 

remédio jurídico tão importante.  

          Este trabalho tem por objetivo levar avante um tema pouco explorado 

em nosso cotidiano por nossos ilustres aplicadores do direito, tentar-se-á 

demonstrar a sua origem, sua evolução histórica até as mais recentes 

decisões de nossos Tribunais Superiores no que tange a cobrança de 

honorários advocatícios e a cobrança em espécie; a aplicabilidade da ação 

monitória, sua efetividade, sua eficácia e principalmente as divergências 

doutrinárias relacionadas à natureza jurídica da ação monitória. Além disso, 

tem o presente a meta de apresentar ao público em geral, aos acadêmicos de 

direito e aos profissionais da área, um conhecimento mais profundo sobre os 

aspectos mais interessantes deste tema tão brilhante; visa também atender as 

disciplinas do Direito do Consumidor, do Direito Civil e do Direito do 

Processo Civil. O método utilizado para a pesquisa deste trabalho foi o 

bibliográfico, onde se pretende definir a sua importância. E tentar-se-á 

demonstrar acadêmica e juridicamente o instituto da ação monitória como 

meio facilitador para uma rápida solução. 

A relevância deste estudo objetiva o esclarecimento sobre a 

possibilidade do profissional da área jurídica, buscar os valores dos Títulos 

“presumidamente” perdidos, recebendo em troca, coisa fungível ou de valor 

compensável; e com o embargo improcedente a obtenção de um título 

executivo.  

Há de se notar neste trabalho uma grande divergência existente na 

natureza jurídica da ação monitória, principalmente quanto os embargos, ou 

seja, é enorme a interpretação doutrinaria sobre o tema proposto que requer 

um estudo mais aprofundado. 



 

 

 
 

Desta forma indagar-se-á qual o melhor Instituto que deve o 

advogado adotar em defesa de sua causa: ação de cobrança ou ação 

monitória? Pretende assim o autor desta forma modestamente, propiciar ao 

Aplicador do direito apresentar um conteúdo detalhado sobre a composição 

de itens relacionados a ação monitória, e finalmente  noções básicas que 

servirão como fonte orientadora para se decidir qual o melhor caminho a ser 

adotado.  

É bom sempre lembrar que não existe uma definição exata para a 

citação do réu, o legislador não a definiu; cabe notadamente a Juiz decidir 

qual a melhor maneira de solucionar esta norma em branco. 

Por fim é de se observar que diferentemente do processo de 

conhecimento, a ação monitoria não requer a presença do devedor no ato da 

expedição do mandado de pagamento ou entrega da coisa. O Juiz de plano 

decide inaudita altera parts, ou seja, sem ouvir a parte contraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

 

 

HISTÓRICO 

 

1.1 Origem  

 

Historicamente a ação monitória se originou no direito europeu 

chamado em princípio de procedimento monitório ou procedimento de 

injunção1. É bom que se registre a existência da distinção entre o chamado 

procedimento de injunção do direito comparado com o mandado de injunção 

remédio jurídico brasileiro; o primeiro é um instituto do direito usado na 

Europa, enquanto o segundo é previsto na Constituição Brasileira como uma 

ação de suprimento normativo. 

Da pesquisa bibliográfica realizada no tema proposto, vê-se que na 

origem a ação monitória era tratada da seguinte forma: No ordenamento 

jurídico da itália, o instituto da ação monitória é denominado de 

“Procedimenti d’ ingiuzione”; na alemanha, “Mahnverfahren” (sistema 

puro) e “Urkundenprozess” (sistema documental); na áustria, 

“Mandatsverfahren”; na frança, “Injontion de payer”2. No direito português 

                                                 
1 .  Greco, Vicente Filho. Direito Processual Civil Brasileiro, São Paulo: Saraiva,  p.273. 
2  . Câmara, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, p. 456. 
3    Câmara, Alexandre. ob. cit., p. 450. 



 

 

 
 

verifica-se que a partir das Ordenações Manuelinas, o procedimento 

chamado de “ação de assinação de dez dias3”, que se lastreava em escrituras 

públicas e alvarás particulares, o réu era citado para pagar, apresentar prova 

da quitação ou opor embargos, no prazo de 10 dias, findo o qual seria 

condenado por sentença a pagar ao autor. O certo é que esta norma e ações 

semelhantes remontam ao período medieval e principalmente aos países 

europeus.  

No Brasil a reforma do Código do Processo Civil iniciada em 

meados de 1992, objetivava atender o clamor jurídico; os Aplicadores do 

Direito exigiam maior efetividade da atuação do judiciário e propunham 

maior celeridade e diminuição do prazo nos litígios e soluções mais praticas 

fato concretizado em julho de 1995, quando então surgiu em nosso 

ordenamento a ação monitória, nota-se que o legislador brasileiro resolveu 

implantar este instrumento  eficaz  em  nosso  ordenamento  para  solucionar 

o conflito entre o judiciário e os 

Aplicadores de Direito. O governo brasileiro preocupado com tal situação 

nomeou em 1985 uma comissão com o objetivo de apresentar um 

anteprojeto que visasse à implantação da ação monitória. Como visto 

somente após 10 anos de exaustivo trabalho o legislador elaborou a Lei nº. 

9.079 de 14/07/1995, que vigorou somente depois de 60 dias depois de sua 

publicação4, quando foi então acrescentado ao Capítulo XV, do Título I, do 

Livro IV os artigos 1102a, 1102b e 1102C5 no Código Processo Civil. Antes 

da introdução no ordenamento jurídico brasileiro às regras para a cobrança 

dos títulos executivos prescritos não permitiam uma solução pacífica e 

levava longo tempo para se obter uma solução plausível. Já com o 

aparecimento desta norma jurídica introduzida pelo legislador, houve a 

permissão expressa permitindo que os valores fossem cobrados com mais 

rapidez e/ou que aquele documento escrito passasse a ter um valor, como 

titulo executivo, haja vista, a sua prescrição. A ação monitória é a faculdade 

                                                                                                                                                         
 
 
4  . Nery Junior. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revistas dos Tribunais, p. 1241. 
5 . Greco, Vicente. ob. cit.,  p. 272. 
6 . Câmara, Alexandre. ob. cit.,  p. 456.      
 



 

 

 
 

ou o exercício do direito de invocar o poder jurisdicional do Estado para 

fazer valer um direito. 

 

 

1.2. O Precursor da ação monitória no Brasil  

 

Machado Guimarães, um dos mais renomados processualistas 

brasileiro nos idos do ano de 1939, já pensava em um terceiro remédio 

jurídico que pudesse ser aplicado em nosso ordenamento, em consequência 

nesta época, este grande jurista já defendia a existência de um processo de 

cognição e um processo chamado de procedimento monitório.  

 

1.3 Os países de origem da ação monitória 

 

O Velho Mundo introduziu esse instrumento jurídico que visava 

obter rápida solução para os litígios de sua população e exemplo não falta 

vindo da Alemanha, Austrália, França, Portugal, Espanha e principalmente 

da Itália. Segundo Câmara6. 

 
“Assim é que, por exemplo, no direito português o 
procedimento de injunção é adequado para obter-se o 
cumprimento de obrigações pecuniárias decorrentes de 
contratos  cujo  valor  não exceda metade do valor da alçada do 
Tribunal de primeira  
 
instância (art. 1ª do Decreto-lei nº. 404/93)”.  
 
Já no direito alemão o procedimento monitório 
(Mahnverfahrem) e cabível para pretensões que tenham como 
base o pagamento de certa soma em dinheiro e não dependam 
de uma contraprestação ainda não realizada. 
 
 “No direito austríaco há dois procedimentos de estrutura 
monitória: um puro, o Mahnverfahren, cabível quando o 
pagamento é de condenação ao pagamento de certa soma em 
dinheiro não superior a 50.000,00 Schillings; e outro 
documental, o Mandatsverfahre, adequado quando o pedido é 
de condenação do demandado ao pagamento de quantia em 
dinheiro ou de entrega de coisas fungíveis. No direito frances, o 
procedimento monitório (injonction de payer) é adequado para 
obrigações pecuniárias, existindo, porém, procedimento 
semelhante para obrigações de fazer (injonction de faire)”. 

 

                                                 
      



 

 

 
 

“Por fim no direito italiano (que nos serviu de modelo), o 
procedimento d´ingiunzione (ou procedimento monitório) é 
adequado para a pretensão de exigir o cumprimento de 
obrigações que tenham por objeto uma soma líquida de 
dinheiro, uma determinada quantidade de coisas fungíveis ou a 
entrega de coisa móvel determinada”. 

 

 Analisando a utilização da ação monitória nos países da Europa, 

assim se pronunciou Theodoro Junior7. 

“Tão grande e de tão comprovada eficiência é sua aplicação na 
Alemanha, por exemplo que Schõnke anota que “só no ano de 
1937 tramitaram pela primeira instância dos tribunais 
germânicos 4.515.821 feitos de procedimentos monitório, 
contra apenas 1.654.952 de procedimento ordinário ou 
comum”. 

 

 E registrou ainda, que no período pós-guerra, em números de 

procedimentos, as quantidades de ações de cobrança giravam em torno de 

mais de um milhão, enquanto que os procedimentos monitórios giravam em 

torno de mais de quatro milhões e meio, portanto, nesta época o 

procedimento monitório era eficiente e requisitado judicialmente pela 

população européia, que dava preferência a este instrumento, por ser muito 

mais ágil na solução final dos litígios. Verifica-se ainda que, na Áustria o 

procedimento adotado é o puro e o documental; durante certa época a ação 

monitória foi considerada de jurisdição voluntária, pois se supunha que o réu 

não iria opor qualquer oposição ao pretendido pelo autor. A razão 

encontrada para justificar a preferência pelo uso da ação monitória é o não 

pagamento das custas processuais. 

 
 

 

 

1.4 O uso legal da ação monitória no Brasil    

  

 

Somente em julho de 1995, os legisladores brasileiros introduziram 

esse eficiente meio de solução jurídica em nosso ordenamento. Assim criou-

se um terceiro remédio jurídico para buscar o que era devido pelos 

                                                 
7.  Theodoro Junior. Curso de Direito Processual, Rio de Janeiro: Forense, p. 363. 



 

 

 
 

devedores, ou seja, a Lei 9079 de 14/07/1995. Com a lei em vigor foi 

possível imaginar uma maior rapidez e eficiência na resolução dos conflitos. 

Tem que se observar que esta adoção se assemelha em muito com a do 

Direito Italiano; Theodoro Junior8 se expressa da seguinte forma:  

 
“A ação monitória, tal como no Código peninsular, foi incluída 
entre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, 
devendo, por isso, ser vista como uma especial modalidade de 
procedimento de acertamento (cognição) com “prevalente 
função executiva”, no dizer de Chiovenda. Isto porque sua 
característica maior está na função que cumpre de propiciar ao 
autor, o mais rápido possível, o título executivo e com isso, o 
imediato acesso à execução forçada”. 
 
“Com a ação monitória, na verdade, o que se busca é “eliminar 
a complexidade do juízo ordinário de conhecimento derivada 
das exigências do contraditório”, mas isto se faz sem, 
propriamente, eliminar “a garantia de igualdade ínsita no 
contraditório”. É que, na técnica processual adotada nesse 
especial tipo de juízo segundo o padrão básico do Direito 
italiano, o procedimento se desdobra em duas fases: na primeira 
fase, o juiz, sem contraditório e de maneira rapidíssima, verifica 
o conteúdo do pedido e a prova do autor, deferindo, se for o 
caso, a expedição do mandado de pagamento, inaudita altera 
pars. Na segunda fase, fica assegurada ao réu a iniciativa de 
abrir o pleno contraditório sobre a pretensão do autor, 
eliminando, dessa forma, todo e qualquer risco de prejuízo que 
possa ter-lhe provocado a sumariedade de cognição operada na 
primeira fase”. 
 
 
 

Em razão do registrado acima e ainda, segundo Theodoro Junior, na 

Alemanha no ano de 1937, para cada procedimento ordinário havia quatro 

ações monitórias, a razão do sucesso deste instrumento era a sua 

comprovada eficiência. Neste caso, Theodoro afirma:  

 
“O procedimento monitório brasileiro, tal como o italiano, 
funciona, em suma, como uma técnica de “inversão do ônus da 
iniciativa acerca da instauração do contraditório para o juízo de 
cognição plena e completa”, transferindo-se para parte que 
normalmente não o tem (o demandado), e tornando eventual o 
desenvolvimento do pleno contraditório, já que o réu pode não 
provocá-lo. Só haverá contraditório pleno, quando for 
necessário”. Se o demandado não embarga a ação monitória, 
considera-se como renunciado o direito àquele contraditório, 
tornando-se definitivo o acertamento preliminar, feito 
sumariamente e sem prévia audiência do devedor. Com isso, o 
mandado injuntivo adquire, de plano, eficácia executiva”.  

 
 

                                                 
8.  Theodoro Junior. ob. cit.,  pp. 337-339. 



 

 

 
 

           
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

 

AÇÃO MONITÓRIA 

 

2.1 A ação monitória 

 

A Ação Monitória é um procedimento de cognição sumária que 

possui um rito especial e tem como principal objetivo alcançar o título 

executivo, de forma antecipada sem as demoras naturais do processo de 

conhecimento e necessita de uma sentença de mérito transitada em julgado 

para que o processo executivo tenha início.  Certo é que o juiz ao analisar a 

petição inicial e formar o juízo de probabilidade manda expedir o mandado 

monitório, que servirá para o fiel cumprimento de uma obrigação assumida 

pelo devedor; em sua defesa o réu irá ingressar com embargo, que rejeitado, 

dará oportunidade ao autor de obter um título executivo que será cobrado 

através de uma Ação de Cobrança definidos nos procedimentos ordinários e 

sumários. Verificando a presença das, “condições da ação”, dos 

“pressupostos processuais” e do “interesse de agir”, pode o juiz admitir 

Audiência de Justificação. Câmara não concorda e registra na nota nº. 67 do 

rodapé9 de seu livro. 

 
“Há quem admita, porém, a convocação, pelo juiz, de audiência 
de justificação, convocando-se o demandante, com fulcro no 
art. 342 do CPC (Cruz e Tucci, Ação monitória, p. 80). Não 
concordamos data vênia, com tal afirmação, pois a audiência de 
justificação não nos parece compatível com um procedimento 
documental como é o monitório”. 

 

Fato que merece ser registrado é que na fase inicial o Juiz 

determinará a citação do réu em razão da lacuna deixada pelo legislador que 

                                                 
 
 
10.   Greco, Vicente. ob. cit.,  p.274. 



 

 

 
 

não definiu a forma de citação. Obviamente que não pode haver processo 

sem citação, esse ato judicial é uma decisão interlocutória, contra a qual 

cabe agravo de instrumento sem efeito suspensivo, efeito esse que pode ser 

obtido por meio de mandado de segurança nos casos em que a doutrina e a 

jurisprudência admite a adoção da ação monitória como remédio 

constitucional para tal fim. 

__________ 

9 . Câmara, Alexandre. ob. cit.,  p. 467 

A ação monitória é o remédio jurídico que o credor utiliza para 

ingressar na Justiça para satisfazer pretenso direito, para tal necessita apenas 

de um documento escrito em que exista probabilidade do reconhecimento 

como dívida do devedor e a resistência deste em reconhecer a dívida e o 

próprio documento. É sem dúvida o melhor caminho a ser tomado pelo 

credor para ver concretizado um direito e exigir a sua pronta liquidação.  A 

ação monitória é a legitima faculdade que o autor dispõe para buscar o seu 

direito. Registra Greco10. 

“O pressuposto de admissibilidade do pedido monitório 
(condição da ação, interesse processual, adequação) é ter o 
possível credor prova escrita da obrigação sem eficácia de título 
executivo. Obviamente, porque se tivesse título teria execução e 
faltar-lhe-ia o interesse processual necessário ao provimento 
monitório”. 
 
“Ao despachar a inicial, o juiz pode indeferi-la de plano nas 
mesmas hipóteses de indeferimento da inicial do processo de 
conhecimento e, em especial, se não estiver acompanhada da 
prova escrita da obrigação. Esse ato de rejeição é sentença; 
logo, o recurso contra ela cabível é a apelação nos termos do 
art. 296, com redada pela Lei nº. 8.952/94”. 
            

Objetivando a liquidação de uma obrigação assumida pelo devedor 

sem delongas e havendo prova documental, o demandado deverá pagar o 

título com juros e correção monetária, assim sendo a prova documental a ser 

apresentado é um titulo de crédito prescrito; tal título é confeccionado em 

razão de uma dívida contraída pelo demandado, que em razão do lapso 

temporal e falta de pagamento do título com o decurso do tempo torna-se 

prescrito; como seja: cheque, a nota promissória, conta de água, de telefone, 

de gás e outros.  

                                                 
 
 



 

 

 
 

A perda da eficácia do titulo executivo e a não existência de outro 

meio para resgatá-lo é a razão do nascimento da ação monitória criada pelos 

legisladores brasileiros em nosso ordenamento jurídico. Define-se assim, 

que prescrito o título sua prova torna-se ineficaz e o meio para se buscar 

uma solução pacífica é através da ação monitória.  

Em relação ao tema proposto, pretende-se demonstrar como o 

devedor se comporta perante o ajuizamento da ação monitória e como 

deverá ser tratada a liquidação da dívida em relação ao autor e como agir de 

forma rápida para a solução pleiteada, sem que haja por parte do demandante 

a necessidade de ingressar em Juízo com uma ação ordinária. Pois neste caso 

o tempo seria desfavorável a quem possui prova escrita ou título de crédito 

prescrito e a desnecessidade da perda de tempo objetivando um resultado 

favorável.  

 

 

O procedimento monitório na visão doutrinária de Joaquim de 

Almeida Batista em seu Livro “Da ação monitória – Jurisprudência 

Resumida” de 2002. Este Ilustríssimo doutrinador se preocupa com as 

lacunas existentes na bibliografia jurídica relacionadas a este instrumento 

jurídico a disposição dos aplicadores de direito.  

O que se precisa registrar é o estudo, a verificação e aplicação do 

direito e o entendimento do procedimento monitório; o modo facilitador do 

acesso, a confecção e sentença da ação monitória e principalmente os 

detalhes existentes nos três artigos do CPC que normatiza o tema tratado. 

Theotonio Negrão11, na obra Código de Processo Civil, dá um 

tratamento especial sobre o assunto estudado, cita que “A ação monitória é 

uma faculdade do autor, que, não obstante preenchidos os requisitos do art. 

1102ª, pode optar pelo procedimento comum ou sumário”, diz ainda,  

 
“A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo 
sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, 
sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor 
que possuir prova escrita do débito, sem força de título 
executivo, nos termos do art. 1102ª, CPC” (RSTJ 120/393:4ª 
Turma)”.  

                                                 
11.  Negrão. Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva,  p. 1073.  



 

 

 
 

 

A definição técnica mais apropriada para a ação monitória é, o 

registrado no Vocabulário Jurídico12 cuja definição é assim expressada:  

 “Ação Monitória: É a que compete a quem pretender, 
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 
pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou 
de determinado bem imóvel. A ação monitória é um antigo 
remédio processual, largamente utilizado no direito europeu. 
Trata-se de um expediente para eliminar, praticamente, o 
processo de conhecimento, permitindo ao credor substituir a 
comum ação de cobrança por um expediente que atraia o 
devedor a preferir o pagamento ao debate judicial. O mandado 
inicial não é de citação para que o réu venha contestar o pedido, 
mas para que venha solver a dívida demonstrada 
documentalmente pelo autor. Para incentivar o devedor a não 
discutir a pretensão do credor, a lei dispensa dos ônus normais 
da sucumbência, aquele que, citado, cumpra, no prazo que lhe 
foi assinado no mandado, a prestação reclamada na inicial”. 

 
Sobre o tema trabalhado Câmara, faz uma reflexão interpretativa, 

direcionando o seguinte ponto, referindo-se ao procedimento monitório13:  

 
“O procedimento monitório (também chamado procedimento 
por injunção) é instituto que vem, há bastante tempo, sendo 
empregado com sucesso na Europa, onde está regulado (entre 
outros paises), na Alemanha, na Austrália, na Itália (país cujo 
ordenamento serviu de modelo ao procedimento monitório 
brasileiro e em Portugal. Tendo sido o Direito Italiano o 
modelo em que se baseou nosso legislador,  é principalmente na 
doutrina daquele país que se deve buscar elementos para a 
interpretação das normas que, no Brasil, regulam o 
procedimento monitório puro, bem assim para seu estudo 
cientifico”.  

 

Importantíssimo é o registro de Câmara sobre o tratamento do 

procedimento monitório14: “Curioso notar que existe um acórdão do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em que se afirmou, expressamente, 

que o procedimento monitório tem natureza executiva”.  

  

Nesse sentido a ação monitória dá competência a quem pretenda com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de soma 

em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Assim 

estando a petição inicial devidamente instruída o juiz deferirá de plano a 

                                                 
12.  De Plácito e Silva. Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro: Forense, p.39. 
13.  Câmara, Alexandre. ob. cit., p. 521.  
14.  Câmara, Alexandre. ob.  cit.,  p. 523. 



 

 

 
 

expedição do mandado de pagamento ou da entrega de coisa no prazo 

definido em lei de 15 (quinze) dias. Cumprindo o devedor o mandado, este 

ficará isento de custas judiciais e honorários advocatícios e assim 

procedendo levará a justiça a solucionar um litígio por vezes, longas e 

desnecessária, se utilizássemos o procedimento da ação de cobrança que via 

de regra é extremamente desgastante. 

 

Se compararmos a ação monitória com o procedimento comum à 

situação seria a seguinte: No procedimento comum existe uma seqüência de 

acontecimentos, ou seja: alegações do autor; silêncio do réu; decisão; certeza 

jurídica. Quando nos referimos ao procedimento monitório a seqüência de 

acontecimentos é outra, ou seja: alegações do autor – decisão – silêncio do 

réu – certeza. Conclui-se que tanto num caso como no outro o resultado 

jurídico é o mesmo, podendo o aplicador do direito em defesa de seu 

interesse usar a melhor, desde que atenda aos propósitos de seu cliente e 

consequentemente o que der um resultado mais positivo. 

 

2.2  Jurisdição Contenciosa  

 

Por ser um procedimento especial de jurisdição contenciosa e 

objetivando a rapidez de uma solução, a ação monitória foi bem aceita na 

Europa. Em nosso ordenamento quando se deseja ingressar na Justiça 

utilizando este remédio jurídico é necessário que se tenha a posse  de um 

documento formal, de uma prova escrita com características de certeza, 

exigibilidade e liquidez sem eficácia de titulo executivo. O Juiz, ao receber a 

ação monitória decidirá de imediato pelo mandado de pagamento em 15 

dias; se o devedor não obedecer a ordem judicial, terá que embargar, caso 

em que a prova existente será reconhecida como título de crédito e 

finalmente o devedor não poderá se escusar a admiti-lo como sua, a dívida 

contraída com o credor. Por ser de jurisdição contenciosa e de procedimento 

de cognição, assim se expressa Greco15 

“A ação monitória é um misto de ação executiva em sentido 
lato e cognição, predominando, porém, a força executiva. 

                                                 
15.  Greco, Vicente. ob. cit.,  p. 272. 



 

 

 
 

Assim, apesar de estar a ação colocada entre os procedimentos 
especiais de jurisdição contenciosa, sua compreensão e a 
solução dos problemas práticos que apresenta somente serão 
possíveis se for tratada como se fosse processo de execução, ou 
seja, como uma espécie de execução por titulo extrajudicial em 
que, em vez do mandado de citação para pagamento em 24 
horas, sob pena de penhora, há a citação com a ordem de 
pagamento ou de entrega de coisa móvel....”  

 
É impensável imaginarmos o procedimento voluntário nas questões 

envolvendo a ação monitória para dirimirmos o conflito existente. O credor 

teve a oportunidade de cobrar do devedor a dívida existente, sendo certo 

que, foi infrutífera as vezes em que o credor tentou uma conciliação pacífica 

e voluntária, não obtendo sucesso nessa empreitada; resta, portanto, buscar 

uma solução não pacífica, através do procedimento contencioso junto ao 

judiciário. 

 
 
 

2.3  Natureza jurídica da ação monitória 

A natureza jurídica da ação monitória é por demais controversas em 

relação aos doutrinadores, e muito já se debateu sobre o assunto.  Há autores 

que dizem tratar-se de ação de conhecimento porque sua finalidade é fazer 

com que o Poder Judiciário tome ciência do título que o credor possui e a ele 

reconheça e atribua o caráter de executável. Outros entendem ter fins 

condenatórios porque o objetivo do autor é a condenação do réu e, 

consequentemente, proporcionar a interposição da execução sem as delongas 

naturais do procedimento ordinário. E, por fim entende que é um 

procedimento de cognição sumária posto que o juiz, mediante a apresentação 

pelo autor de uma prova escrita desde que seja suficiente para formar o seu 

convencimento acerca da legalidade, defere a expedição do mandado 

inaudita altera parts, ou seja, sem ouvir a parte contrária.  

O tratamento proposto e a natureza jurídica nos levam ao processo de 

cognição, que exige formalidade mais ágil, não admite num primeiro 

momento à presença da parte adversa, e o cumprimento de obrigação se dá 

“inaudita altera pars”, ou seja, sem o conhecimento da parte contrária, em 

que o devedor é alvo da demanda, in casu. Segundo Nery Junior e Rosa 



 

 

 
 

Maria - ação de execução de conhecimento é sumário e sua natureza 

jurídica16.  

“A ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com 
procedimento especial de cognição sumária e de execução sem 
título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo 
judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória 
convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, 
no qual o juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando 
o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou de determinado 
bem móvel Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja 
eficácia fica condicionada à não apresentação de embargos Não 
havendo oposição de embargos, o mandado monitório se 
convola em mandado executivo”.  
 

A diversidade de opiniões sobre a natureza jurídica nos leva as 

seguintes definições. Corrente minoritária defende que o procedimento 

monitório tem natureza jurídica de processo de execução. Já a corrente 

dominante defende que o procedimento monitório é um procedimento 

especial de módulo processual de conhecimento, e ainda outros que 

entendem ser de natureza cautelar.  

Por ser tema muito complexo admitem que a natureza jurídica das 

ações monitórias adotam as seguintes posições: são de despacho de mero 

expediente, decisão interlocutória, decisão com força de sentença, mandado, 

sentença condenatória, sentença condenatória condicional, natureza de 

sentença liminar. 

 

2.4 O monitório puro 

 

Nos países europeus não existe a necessidade de prova documental 

para o ingresso da ação monitória na Justiça e o juiz também não precisa 

dele para se convencer e admitir a ação e a sua validade. Segundo Câmara 

fazendo citação sobre o tema registra em nota no rodapé17 

 
“O direito alemão, para citar apenas um exemplo, adota um 
procedimento monitório puro (o Mahnverfahren). Como ensina 
um dos mais acatados processualistas alemães de todas as 
épocas, tal procedimento tem por objetivo proporcionar um 
título executivo ao titular de um crédito que presumivelmente 
não será discutido, sem necessidade de debate, com base em 
uma afirmação unilateral e sem prova, quando se trata de certas 
demandas, que permitem ao juiz ditar um mandado de 

                                                 
16. Nery Junior e Rosa Maria. ob. cit.,  p. 1242. 
17.  Câmara, Alexandre. ob. cit.,  p. 461. 



 

 

 
 

pagamento (Adolf Schönke, Derecho Procesal Civil, trad. Esp. 
De Leonardo Prieto-Castro, Barcelona:Bosch, 1950, p.363)”.. 

No procedimento monitório comparado o juiz decide sem prévio 

contraditório, considerado o procedimento monitório puro como o mais 

usado; se assemelhando muito com certos casos de affidavit do direito anglo-

americano, assim defendido por Greco. Já Câmara define o monitório puro 

como cognição superficial. 

 

 

 

2.5  O monitório documental 

 

O Brasil adotou o procedimento monitório documental exigência da 

norma jurídica, ou seja, para o ingresso da ação monitória; é necessário e 

indispensável a apresentação de provas, ou seja, a apresentação de qualquer 

documento escrito pelo devedor que represente documento escrito de débito, 

desde que desprovido de eficácia de titulo executivo; ou documento assinado 

sem testemunha e que reúna os requisitos ordenados no art. 1102. 

O Juiz apreciará a valoração da aprova escrita e o direito ao crédito, 

produzida pelo autor, sendo certo que o Juiz aceitará o monitório 

documental e apreciará a ação proposta. Demonstrando e fundamentando o 

convencimento e consciência da veracidade comprobatória do documento e 

do vestígio de probabilidade de direito argüido pela parte autora, estará 

assim formada a convicção do juiz sobre o direito material pleiteado e 

haverá a expedição do mandado monitório. 

É grande a amplitude do conceito de prova escrita, este documento 

creditício tem que merecer fé quanto a sua autenticidade. Como exemplo o 

bilhete de rifa (Carreira Alvim), o extrato de conta corrente bancária, citados 

por alguns doutrinadores. As duplicatas ainda não protestadas e não aceita 

também são consideradas. Os Títulos cambiários após prazo de prescrição e 

outros. Tratando do mesmo tema Greco assim se pronuncia18.  

 
“Para melhor compreensão do procedimento monitório é 
interessante recordar que os títulos executivos ou são de 

                                                 
18.   Greco, Vicente. ob. cit., p. 274. 
 



 

 

 
 

formação instantânea, como o cheque ou a nota promissória, ou 
de formação progressiva ou gradativa, como a duplicata não 
aceita, que se torna título somente com o posterior protesto e 
desde que acompanhada do recibo de entrega da mercadoria. O 
procedimento monitório é o instrumento para a constituição do 
título judicial a partir de um pré-título, a aprova escrita da 
obrigação, em que o título se constitui não por sentença de 
processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos 
processuais, quais sejam, a não-apresentação dos embargos, sua 
rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita 
de obrigação de pagamento em dinheiro ou entrega de coisa 
fungível ou de determinado bem móvel é um pré-título, que 
pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima 
indicado”.  
 
 

2.6 O objeto da ação monitória   

      

A ação monitória tem como objetivo primordial a utilização de uma 

via legal a agilidade para se conseguir a transformação de um documento 

qualquer em título e executá-lo. Neste caso o demandante tem a 

oportunidade de buscar a satisfação da dívida contraída pelo demandado, 

extinguindo-se assim àquela obrigação. Buscar-se-á a execução da ação 

monitória na cobrança de título e o objetivo final visando uma solução mais 

adequada e rápida possível às pretensões das partes conflitantes (demandante 

e demandado). Necessário se faz a existência de provas documentais para 

que se possa ingressar com a ação monitória, as verossimilhanças das provas 

apresentadas e produzidas, desta forma produzirão o convencimento do juiz 

que determinara de plano o mandado de pagamento.  

Objetiva-se à rápida formação de um título executivo, caracterizada 

pela inexistência ou, para alguns, pela sumariedade de conhecimento, onde é 

expedido o mandado initio litis para pagamento ou entrega da coisa, cuja 

eficácia está condicionada à atitude processual do devedor que caberá de 

impugnar a ação proposta pelo credor ou liquidar em 10 dias a dívida 

contraída com ele.  

A obtenção de título executivo ainda não existente é o objetivo de 

guerrear o pressuposto devedor e de se obter o mandado de pagamento, 

solução extremamente pratica para a solução do litígio. Não se obtendo a 

liquidação da dívida, guerreia-se para a obtenção de um título executivo; ato 

jurídico apto a permitir a incidência de responsabilidade patrimonial 



 

 

 
 

(Alexandre Câmara).  Sendo assim o procedimento monitório, objetiva uma 

rápida formação de um título executivo, se, porém for de uma obrigação 

pecuniária, executar-se-á na forma dos arts 475-I a 475- do CPC, e a 

execução se dá no mesmo processo. O devedor irá lutar na justiça contra o 

credor e se defenderá, impedindo que um simples documento escrito se 

transforme em título executivo. 

 

  

2.7 O título executivo extrajudicial prescrito    

  

 

Servem como monitório documental os cheques, a nota fiscal ou 

qualquer outro documento que comprove a compra a crédito, as despesas 

condominiais; nos casos citados cabe a Ação Monitória e seu ingresso na 

Justiça objetivando uma solução, desde que os títulos citados estejam 

prescritos, caso não seja desta forma a ação a ser demandada é pelo 

procedimento ordinário ou sumário. Acrescente-se ainda, que a falta de 

defesa do demandado (réu) produz-se o mandado de pagamento, sendo certo 

que o decurso do prazo dos documentos apresentados irá trazer a este título 

eficácia executiva do titulo de crédito. 

 

 

 

2.8 A coisa fungível / coisa incerta     

 

Coisa fungível ou coisa incerta é aquela que pode ser substituída por 

outra da mesma espécie; definição dada pelo Código Processo Civil em seu 

artigo 629, “Quando a execução recai sobre coisas determinadas pelo gênero 

e quantidade, o devedor será citado para entregá-las individualizadas, se lhe 

couber a escolha; mas se essa couber ao credor, este a indicará na petição 

inicial” e ainda, coisa fungível é aquela que se consome com o uso. Ao se 

expressar sobre o tema Nelson Nery e Rosa Maria19, assim registra: 

                                                 
19.  Nelson Nery, Rosa Maria. ob. cit.,  p. 1243. 



 

 

 
 

 
“Coisa Fungível. A nossa lei, no lugar de utilizar a terminologia 
do CPC (execução por quantia certa, para entrega de coisa certa 
e incerta), copiou os termos do CPC italiano 633 (soma em 
dinheiro, coisa fungível e coisa móvel determinada). Assim no 
contexto da norma ora comentada, coisa fungível se equipara a 
“coisa incerta”, isto é, que é determinada por outra da mesma 
espécie (CC85; CC/1916 50) A execução para entrega de coisa 
incerta se faz de acordo com o CPC 629 ss”. 

 
 
 
2.9  A coisa móvel determinada      

  

 

É definição dada a coisa infugível, ou seja, determinado bem móvel, 

deve-se pois, observar a execução prevista no art. 621 ss do CPC. Segundo 

Nelson Nery e Rosa Maria20.  “Quando se trata de coisa móvel determinada a 

norma entende ser “coisa certa”, cuja execução se faz segundo o CPC 621 

ss”. 

 

 

2.10  O devedor solvente       

   

 

É inviável e inadequada a cobrança de título executivo prescrito ao 

devedor insolvente; devemos, pois, verificar a previsão contida no art. 748 

do Código de Processo Civil, que assim o definido: “Dá-se a insolvência 

toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor”. 

Então qual seria a forma de cobrar dívida de um devedor insolvente? Já 

quando nos referimos ao devedor solvente este tem plenas condições de 

arcar com o ônus da dívida assumida, objeto do litígio, podemos afirmar que 

são plenas as condições do credor em ajuizar ação monitória em relação ao 

devedor solvente. 

 

2.11  A citação        

   

                                                 
20.  Ibidem, p.1243. 



 

 

 
 

 

Observa-se que a lei é omissa quanto a citação, via de regra o 

procedimento usado é o postal; entretanto, admite-se a citação por oficial de 

justiça e discute-se a admissibilidade de citação ficta, por edital ou com hora 

certa, então vejamos o que diz Câmara21.:  

 
“Não obstante o silêncio da lei é fundamental a citação do 
demandado, devendo tal citação ocorrer no mesmo momento (e, 
sem que haja nisso qualquer vício, através do mesmo mandado) 
da entrega, ao réu, do mandado monitório. A citação pode ser 
feita (e esta será a regra geral) por via postal Admite-se, 
também, á evidência, a citação por oficial de justiça. Discute-se, 
porém, a admissibilidade de citação ficta, por edital ou com 
hora certa, no procedimento monitório”. 
 
“Há, em doutrina quem negue a possibilidade de citação ficta, 
por edital ou com hora certa, no procedimento monitório, sob o 
fundamento de que a formação do título executivo pelo silêncio 
da parte deve provir de uma manifestação de vontade, que não 
está ao alcance dos poderes do curador especial”. 

 
Portanto ao receber a ação o Juiz mandará citar o réu para que no 

prazo de 15 (quinze dias) pague ou entregue ao autor o objeto em litígio. 

Cabe ainda registrar as definições dadas por Theotonio Negrão22, “Todavia, 

a simples notificação do suposto devedor por si só não serve como prova 

escrita hábil à propositura da ação monitória (Lex-JTA 164/82)”. 

 

O legislador não definiu norma expressa para a citação/intimação do 

devedor, fato que impediria a formação da relação jurídica processual, 

interpretativamente se entendia que a citação se encontra embutido na 

norma, pela simples emissão do mandado de pagamento; fato que 

caracterizava então o mandado de citação, haja vista o silêncio da lei. A 

citação produz três efeitos: O réu cumpre o mandado, o réu permanece 

contumaz, ou seja, se omite ou, o réu oferece embargos. Finalmente 

rejeitados o embargo o devedor será, ai sim, intimado e não citado. O 

simples mandado expedido se converte em citação. 

 

 

                                                 
21.  Câmara, Alexandre. ob. cit., p.541. 
22.  Theotonio, Negrão. ob. cit., p.1074. 



 

 

 
 

2.12 A Fazenda Pública 

 

Ao longo do tempo houve controvérsias quanto à aplicação da ação 

monitória contra a Fazenda Pública, em tese a aplicação era admitida, desde 

que a ação estivesse dentro do limite do artigo 100 da Constituição Federal 

(Precatórios) e do artigo 730 do Código de Processo Civil que registra a 

Execução por quantia certa. Nery Junior e Rosa Maria23. 

 
FAZENDA PÚBLICA. Admissibilidade. STJ 339: “É cabível 
ação monitória contra a Fazenda Pública”. Diante das 
características e objetivos do procedimento monitório, e 
também por inexistir qualquer óbice relevante, tem-se por 
admissível a adoção desse procedimento também contra a 
Fazenda Pública (STJ, 4.a T., REsp. 196580-MG, rel. Min 
Sávio de Figueiredo Teixeira, j. 17.10.2000, DJU 17.12.2000, 
p. 200). No  mesmo  sentido :   admissível ação monitória 
contra a Fazenda Pública ( 
JTJ 184/94), No mesmo sentido: “Fazenda Pública – Ação 
monitória – Possibilidade – Não se mostra inviável o 
aforamento de ação monitória em face da Fazenda Pública, 
posto destinar-se esta à obtenção de título judicial, cuja 
execução se processará nos moldes do CPC 730. Prescrição 
inocorrente. Recurso improvidos” (TJSP, 9.a Câm. “jan./1998” 
de Dir. Públ., Ap 0140895/0-00, rel. Dês. Lineu Peinado, v.u., 
25.3.1998, com declaração de voto vencedor do Dês. Sidnei 
Beneti). “ É admissível o ajuizamento da ação monitória contra 
a Fazenda Pública A expedição de precatório não representa 
óbice; pois o título executivo a ser obtido antecederá sua 
execução. Se apresentados embargos, passa-se ao rito ordinário, 
com todas as garantias. Se não, deve ser observados o CPC 475 
II, o que afasta o óbice do CPC 320 A necessária remessa ex 
officio não afasta aplicação do CPC 1102ª a 1102c, visto que, 
mesmo assim, ganha-se rapidez com a cognição sumária. Note-
se que é exigida prova pré-constituida com ônus para o autor, e 
a Fazenda não fica impedida de cumprir voluntariamente o 
mandado de pagamento, porque sua indisponibilidade é 
relativa. Por fim, a monitória é favorável à ora devedora na 
medida em que dispensa o pagamento de despesas e honorários 
de advogado, se efetuado voluntariamente o pagamento. O Min. 
Aldir Passarinho acompanha a Turma, com ressalvas quanto ao 
mandado para pagamento” (STJ, 3.a T.,, REsp 196580-MG, rel. 
Min. Sálvio de Figueiredo, v.u., j 1710.2000). No mesmo 
sentido, pela admissibilidade da ação monitória contra a 
Fazenda Pública: RT 791/305.     

 

Por ser um título sentencial que tem duplo grau de jurisdição e 

pagamento por oficio requisitório e necessitando de dotação orçamentária, 

art. 100 CF. Não se admite ordem de pagamento, nem penhora (Grecco). A 

                                                 
23. Nery Junior e Rosa Maria. ob. cit.,  p.1245. 
 



 

 

 
 

favor da ação monitória contra a Fazenda pública cita-se: Ada Pellegrini 

Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, J. E. Carreira Alvim, Sérgio 

Bermudes. 

O processo executivo dedica um capítulo exclusivo para a execução 

contra a Fazenda Pública em seu art. 730 do CPC, quanto nos reportamos a 

ação monitória o legislador foi omisso quanto à possibilidade do 

ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública; e não são poucos os 

problemas causados por essa omissão. O primeiro problema é a falta de 

sintonia da doutrina quanto à questão. Ao analisar diversos e brilhantes 

trabalho relacionado ao procedimento monitório, nota-se profunda 

divergência. doutrinadores e juristas como Ada Pellegrini Grinover, Cândido 

Rangel Dinamarco, J. E. Carreira Alvim, Sérgio Bermudes, entre outros, 

advogam a admissibilidade da monitória contra a Fazenda. Outra corrente, 

formada por: Humberto Theodoro Júnior, Ernani Fidelis dos Santos, José 

Rogério Cruz e Tucci, Vicente Greco Filho, além de outros, entendem-na 

incabível em face da Fazenda Pública. O problema consiste na hermenêutica 

legislativa para que se possa aplicar a ação monitória contra a Fazenda 

Pública. Por dedução a Fazenda Pública sempre irá apresentar embargo, da 

sentença judicial uma vez interpostas converte-se em mandado executivo, 

art. 1102c.  Ao figurar no pólo passivo a Fazenda Pública necessita utilizar o 

duplo grau de jurisdição, in verbis: “Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, 

a sentença: II - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o 

Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público”. 

 

O empecilho aqui se relaciona com a questão da rapidez e da 

celeridade processual, haja vista, o prazo em quádruplo para embargar, e 

neste caso o recurso é obrigatório. 

 

 

2.13. Dos recursos na ação monitória: 

 

2.13.1 Os embargos 



 

 

 
 

 

Havendo sentença, decisão interlocutória ou acórdão constando 

obscuridade, contradição ou omissão o Juiz ou Desembargador ou ainda, se 

não houver fundamentação, propiciará a parte prejudicada ou lesada opor 

embargo de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. 

O embargo tem natureza jurídica de defesa ou de oposição à 

pretensão, portanto, tem natureza jurídica de ação. É bom lembrar que não se 

deve confundi-la com o “embargo do devedor, artigo 736 do Código de 

Processo Civil”. Desta forma temos que nos ater ao que determina o artigo 

1102c onde o réu tem prazo de 15 (quinze) dias para oferecer embargos, 

como in casu a natureza jurídica é declaratória e ou constitutiva negativa, ou 

seja, o embargo não pode ser considerado como defesa. 

Admitido o embargo, cabe reconvenção na ação monitoria, em razão 

destes ter natureza de defesa; a admissibilidade da reconvenção está prevista 

na súmula nº. 292 do STJ, onde consta: “A reconvenção é cabível na ação 

monitória, após a conversão do procedimento em ordinário”. 

 Se os embargos não forem opostos, será constituído de pleno 

direito o titulo executivo pleiteado, convertendo desta forma o mandado 

inicial em mandado executivo.  

Os embargos não dependem de prévia segurança do juízo e serão 

processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário. 

 

Se por ventura os embargos forem rejeitados, será concedido o título 

executivo judicial, do qual se procederá ao chamamento do devedor a 

liquidar a sua dívida, ai sim, de acordo com o estabelecido no Livro II, 

Título II, Capítulos II e IV do CPC. Na visão de Nelson Nery e Rosa 

Maria24, os embargos ao mandado são vistos da seguinte forma: 

 
“tem natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão 
monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, 
somente cabíveis no processo de execução stricto sensu, nem  
com a impugnação ao cumprimento da sentença (CPC 475-L). 

                                                 
24.  Nelson Nery, Rosa Maria.  ob. cit., p.1249. 



 

 

 
 

A oposição dos embargos não instaura novo processo Neste 
sentido: HTJ 195/235; Carreira Alvim, Temas, pp. 50/58; 
Teixeira, CPCA, 1102c, 696; Ada Pellegrini Grinover, Ação 
monitória (RJ Consulex, n. 6/97, pp. 24/25); João Batista 
Lopes, Ação monitória (Lei 9079/95) (IOB 20/95, p. 317); 
Fornaciari,Reforma, 214; willis Santiago Guerra Filho, Ação 
monitória (RP 81/50)”.  
 
Em sentido contrário, entendendo que os embargos monitórios 
tem natureza jurídica de ação: Dinamarco, Reforma, n. 168-M, 
p. 243; Bermudes, Reforma, pp. 176/77; Marcato, Proc. Monit., 
p. 94. Os embargos de devedor e a impugnação ao 
cumprimento de sentença contêm pretensão de direito material 
(por exemplo: declaração da ineficácia executiva do título, de 
nulidade da execução, de anulação ou nulidade do título 
executivo etc.), razão pela qual tem natureza mista de ação e 
defesa.  
 
Os embargos monitórios não contem nenhuma pretensão de 
direito material, pois se limitam a não concordar com o autor, 
que pretende fazer com que o documento que aparelha a 
monitória passe a ter eficácia executiva, dando inicio ao 
cumprimento da sentença. Quando o réu da monitória a isso se 
opõe, está dizendo eu o autor não tem razão, vale dizer está 
dizendo que se opõe à pretensão de direito material deduzida 
pelo autor. Pelos embargos monitórios o réu embargante nada 
pretende; apenas se defende”.  
 

Doutrinadores defendem que o ajuizamento do embargo dá vida a 

um novo processo, de conhecimento, incidente ao procedimento monitório e 

o mandado ficará suspenso enquanto o embargo estiver pendente. 

 

Rejeitado o embargo, caberá apelação que será recebida sem efeito 

suspensivo. Complexo também são as definições quanto a natureza jurídica 

do embargo, alguns doutrinadores defendem que é de natureza declaratória 

ou constitutiva negativa; outros adotam as seguintes posições: Que são de 

demanda autônoma, de natureza idêntica a de uma contestação, de natureza 

de recurso, de Natureza de defesa e pelo principio da taxatividade existe uma 

norma legal expressamente descrita para o recurso no embargo na ação 

monitória.  

Com o oferecimento dos embargos no procedimento monitório, este 

se converte em procedimento ordinário, deste modo o juiz converte o 

procedimento monitório em ordinário. Câmara cita25: 

                                                 
25. Câmara, Alexandre. ob. cit., pp. 479/480.  



 

 

 
 

“É preciso, antes de tudo, distinguir duas hipóteses: a sentença 
que julga a pretensão do demandante procedente (ou, na 
linguagem inadequada do CPC, “rejeita os embargos”) e, de 
outro lado, a sentença que julga a demanda monitória 
improcedente (ou, como impropriamente se diz, sentença que 
“acolhe os embargos”)”. grifo nosso. 
 
“Inicia-se o exame da matéria pela sentença que “acolhe os 
embargos”, ou seja, pela sentença que rejeita a demanda 
monitória. Esta é sentença meramente declaratória, como soem 
ser as sentenças de improcedência. Limita-se tal sentença a 
tornar certa a inexistência do direito afirmado pelo demandante, 
autor da “ação monitória””. 
 
“De outro lado, a sentença que julga procedente a demanda 
monitória é, também meramente declaratória. Limita-se tal 
sentença a tornar certa a existência do direito afirmado pelo 
demandante. É de se recordar que a sentença liminar do 
procedimento monitório continha condenação, mas não 
declaração. Não havia, ali, qualquer elemento de acertamento 
da existência do direito (nem poderia mesmo haver, já que a 
sentença liminar é expedida com base em cognição sumária, 
juízo de probabilidade, enquanto todo ato de acertamento exige 
cognição exauriente, ou seja, juízo de certeza). Não há razão, 
assim, para que se profira, ao final do procedimento, nova 
condenação Basta que a sentença tenha conteúdo declaratório 
da existência do direito para que a condenação contida na 
sentença liminar (cuja eficácia estava suspensa pelo 
oferecimento dos embargos) passe a produzir seus efeitos”.  
 
Assim sendo, com a prolação da sentença – meramente 
declaratória da existência do direito do demandante -, constitui-
se, de pleno direito o título executivo judicial, que é a sentença 
liminar, de natureza condenatória, proferida no início do 
procedimento monitório, e cuja eficácia fora suspensa pelos 
embargos oferecidos pelo demandado. 
Contra a sentença, qualquer que seja seu contudo, caberá, à 
evidência, apelação, com fulcro no disposto no art. 513 do 
Código de Processo Civil. Discute-se, porém, se tal apelação, 
no caso de “rejeição dos embargos” (rectius, acolhimento da 
demanda monitória), deverá ser recebida com ou sem efeito 
suspensivo Decorre a discussão do fato de que no direito 
brasileiro atual a regra é o recebimento da apelação com efeito 
suspensivo, só podendo ser recebido o recurso sem tal efeito 
nos casos em que a lei retire do recurso a aptidão para obstar a 
produção de efeitos da decisão recorrida (como se dá, e.g., nos 
caros previstos no art. 520 do CPC). 

 

 
2.1.3.2 Os recursos 

 

Não provido o embargo cabe apelação; desta forma o cabimento da 

apelação contra a decisão registrada na sentença não se importando se a 

                                                                                                                                                         
26. Nelson Nery, Rosa Maria. ob. cit. p. 1248. 



 

 

 
 

sentença é extintiva ou terminativa. A apelação deve ser interposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, existe necessidade de preparo pela parte que se deseja 

invalidar o pedido ou anulação da decisão ou a simples reforma de toda 

sentença proferida, não havendo preparo o recurso é deserto. Da decisão 

denegatória de apelação caberá agravo na modalidade instrumental no prazo 

de 10 dias necessita-se também de preparo. Da decisão que denegar o agravo 

de instrumento caberá agravo regimental. 

 

A Jurisprudência diverge sobre os efeitos no recurso de apelação, uns 

consideram o acolhimento em seu duplo efeito; Já outros doutrinadores 

admitem apenas o efeito suspensivo, porém a corrente majoritária entende 

que o correto será aplicar o duplo efeito.   

 

A concessão de tutela antecipatória na monitória, não é prevista 

especificamente na monitória, registra-se que o recurso de agravo na sua 

modalidade instrumental ou retida é aceitável. Na fase de execução a ação 

monitória será admitida no rito normal previsto no CPC, ou seja, na primeira 

fase será cognitiva e na segunda fase o procedimento de execução. A regra 

na rejeição da ação monitória é a apelação, recebida com efeito suspensivo. 

Na obtenção do título judicial caberá ação rescisória. Os Ilustres 

Doutrinadores Nelson Nery e Rosa Maria26 assim definem a rejeição liminar 

dos embargos.          

 
 “Recurso. Indeferidos liminarmente os embargos, essa decisão 
se caracteriza como interlocutória, desafiando o recurso de 
agravo de instrumento (não retido). (No sentido do cabimento 
do agravo: Cruz e Tucci, Ac. Monit., 63.) Com a rejeição dos 
embargos incide o CPC1102c § 3º, isto é, constitui-se de pleno 
direito o título executivo, pois equivale à declaração judicial de 
que o autor da monitória tinha razão quanto à sua pretensão de 
direito material, isto é, equivale a sentença de procedência de 
pretensão condenatória de direito material. Como o recurso de 
agravo não a tem efeito suspensivo, o autor da ação monitória 
pode executar o título na forma do Livro I, Título VIII, 
Capítulo X (CPC 475-I a 475-R)m isto é, pelo instituto do 
cumprimento de sentença”.  

 

 Sobre os embargos registramos que a não oposição de embargos 

                                                 
 



 

 

 
 

acarretará ao réu a imputação do mandato executivo, tendo ele que pagar ou 

entregar a coisa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento com 

acréscimo de 10% previsto no art. 475-J do CPC. 

 

A grande vantagem da ação monitoria sem dúvida é a isenção de 

custas judiciais, se houver o pagamento da dívida por parte do devedor. 

Entretanto, se optar pelo embargo a incidência dos ônus judiciais será 

obrigatória, além do pagamento dos honorários advocatícios e das 

sucumbências porventura concedida pelo juiz, desta forma o procedimento 

monitório transforma-se em procedimento ordinário. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

COBRANÇA EM ESPÉCIE 

 

3.1  Da cobrança de honorários advocatícios. 

 

Ao longo do tempo muito se discutiu sobre a possibilidade da 

aplicação da ação monitória na cobrança de honorários advocatícios e 

diversos são os entendimentos, sobre o tema, desta forma Theotônio 

Negrão27, registra:  

 
“Há um acórdão, bem fundamentado, considerando cabível 
ação monitória para a cobrança e honorários advocatícios. No 
caso, o autor fundamentou o pedido em instrumento de 
mandato subscrito pelo réu, onde se consignou o valor dos 
honorários (TRT 787/309)”.   
 
“É viável a ação monitória para a cobrança de honorários 
advocatícios pactuados expressamente pelas partes (JTJ 
293/200). No caso, tratava-se de contrato ilíquido, o que 
tornava a via monitória da maior pertinência”.  

                                                 
27.  Negrão, Theotonio. ob. cit. p. 1074. 



 

 

 
 

 

O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre a cobrança de 

honorários advocatícios utilizando-se a ação monitória; portanto, o Superior 

Tribunal de Justiça28 entende que encontra respaldo legal a aplicação contra 

concessionária de serviços públicos, esse, é o entendimento jurisprudencial:  

 
“Na cobrança em espécie existe entendimento do STJ na 
aplicação da ação monitória na relação da cobrança da 
prestação de serviços de concessionárias de serviços públicos 
de energia elétrica (Resp 773247), na relação da cobrança de 
prestação de serviços (AgRG no Ag 675412) e na duplicata sem 
aceite acompanhada da Nota Fiscal/Fatura e do instrumento de 
protesto (Resp 167618). Quanto à cobrança de honorários 
advocatícios o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a 
respeito e admite que a ação monitória só é admitida quando da 
existência de documento que seja um título de crédito sem 
eficácia de título executivo, não havendo a necessidade de 
demonstração da liquidez, certeza e exigibilidade da prova 
documental apresentada, este entendimento da Corte 
Jurisprudencial é considerado em razão da celeridade 
processual exigida para a solução da ação monitória”.  

 

Em decisão recente o Superior Tribunal de Justiça 29 permitiu a 

utilização da ação monitoria na cobrança de honorários advocatícios, razão 

do enunciado abaixo retirado das paginas do e-mail do STJ em 02/06/2009 

que se reporta ao dia 13/02/2009, ou seja:  

 
“Ação monitória é válida para cobrança de serviços 
advocatícios – É permitida a utilização da ação monitória para 
cobrança de serviços advocatícios, ainda que não demonstrada a 
liquidez do débito. A decisão é da Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), que proveu o recurso de um 
advogado que pedia a expedição de mandado de pagamento 
pelos serviços prestados a uma empresa automotiva. 
 
O advogado recorreu ao STJ após o Tribunal de São Paulo 
(TJSP) entender que a prova escrita exigida para o ajuizamento 
da ação monitória deve envolver, a par da existencia da 
obrigação, igualmente a liquidez da soma em dinheiro cujo 
pagamento se pede. Para o TJ, sem liquidez, não há prova 
escrita, devendo ser proclamada a carência da ação por falta de 
interesse processual. Inconformado, ele recorreu ao STJ 
sustentando ofensa ao artigo 1.102-A do CPC, que narra que “a 
ação monitoria”compete a quem pretender, com base em prova 
escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 
móvel”. Ao analisar a questão, a relatora, ministra Nancy 
Andrighi, destacou que a liquidez, a certeza e a exibilidade são 
requisitos específicos de um título executivo, devendo estar 

                                                 
28.  <http www.stj.gov.br>. Acesso 25 jul.2009. 
29.  <http www.stj.gov.br>. Acesso 25 jul.2009 



 

 

 
 

pesentes, portanto, para viabilizar o desenvolvimento válido e 
regular de uma execução, enquanto a monitória foi introduzida 
no sistema brasisleiro exatamente para facilitar o exercício de 
pretensões ao recebimento de créditos cuja prova documentada 
não reúna todos os requisitos do título executivo.A ministra 
ressaltou, ainda, não haver necessidade de que os documentos 
que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito 
objeto da cobrança. Para ela, havendo prova escrita que indique 
a existência da dívida, não há razão para que seja imposto 
obstáculo ao ajuizamento da monitória, sob o argumento de que 
faltaria liquidez ao documento escrito. STJ afirma que ação de 
cobrança é permitida nos serviços advocatícios - A Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça esclareceu que é 
permitida a utilização de ação monitória para cobrança de 
serviços advocatícios. Os ministros atenderam a um recurso de 
um advogado que pedia o envio de um mandado de pagamento 
pelos serviços prestados por ele a uma empresa de automóveis. 
O STJ mudou o entendimento do Tribunal de Justiça de São 
Paulo de que sem liquidez, não há prova escrita. A relatora 
ministra Nancy Andighi, afirmou que a liquidez, a certeza e a 
exigibilidade são requisitos especificos de um título executivo. 
Já a ação monitória surgiu para facilitar as pretensões ao 
recebimento de crédito. A ministra disse também que não há 
necessidade de que a ação demonstre a liquidez do débito 
cobrado, bastar comprovar por escrito a existência da dívida”. 

 

O Ilustre doutrinador Theotonio Negrão comenta o previsto no art. 

1102c, e nos remete ao julgado (STJ-3ª t., REsp 730.861, REL. Min Castro 

Filho, j.10.10.06),  que deram provimento parcial, v.u. 13.11.06, p.252), “no 

caso de procedência dos embargos monitórios, os honorários advocatícios 

devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a 

diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou ser efetivamente 

devido”. 

Fica a critério do autor a escolha do melhor rito a ser usado em sua 

defesa, ou seja: pelo procedimento ordinário, sumario ou ação monitória, 

desta forma o Superior Tribunal de Justiça30 entende e se expressa 

decidindo: 

“A natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de 
agilizar a prestação jurisdicional permitem concluir que é 
cabível o procedimento monitório sempre que o credor possuir 
documento que comprove o débito, mas que não tenha força de 
título executivo, ainda que lhe seja possível o ajuizamento da 
ação pelo rito ordinário ou sumário”.  

Pode o autor assim ingressar em juízo com ação de cobrança pelo 

procedimento sumário, este rito caracterizado pela oralidade e concentração 

                                                 
30.  <http www.stj.gov.br>. Acesso 25 jul.2009. 



 

 

 
 

de atos processuais em audiência, visando, portanto, a celeridade do litígio. 

Há que se analisar o rito sumário em relação ao valor da causa, nas causa de 

menor complexidade e que tiverem valor de até 60 (sessenta) salários 

mínimos previsão contida nas seguintes normas disciplinadoras: Art. 3º da 

Lei 10.259 de 12.07.2001 na Justiça Federal; Art. 275, I, do Código de 

Processo Cível, introduzido pela Lei 10.444 de 07.05.2002, e o Art. 3º, I. da 

Lei 9.099 de 26.09.1995 nos Juizados Especiais, onde consta ser de 40 

(quarenta) salários mínimos, o que se deve questionar é qual o melhor 

procedimento a ser adotado pelo credor,  o valor maior (60sm) ou o menor 

(40sm). Nosso legislador tratou do valor econômico, proporcionando ao 

credor a opção de escolher os meios mais adequados, evitando ter que fazer 

a renuncia forçada e abdicando  os valores que ultrapassarem os tetos 

estabelecidas pelas: lei:9099, 10.259 e 10.444. O autor terá também que 

levar em consideração as normas contidas no art. 275, II do CPC. 

Finalmente há de se ter o cuidado com a prescrição do documento 

assinado e datado pelo cliente, não deve o profissional da área de direito 

permitir que a cobrança dos honorários advocatícios ultrapasse cinco anos, 

há vista, o previsto no art. 25 da Lei 8.906 de 04.07.1994, e o art. 25-A da 

Lei 11.902 de 12.01.2009, que limita a prescrição do ingresso de ação de 

cobrança de honorários advocatícios em cinco anos.  

  

Outro entendimento do STJ que é a Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. PENALIDADE. ARTIGO 1.531 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 1916. EXISTÊNCIA. DOLO. NECESSIDADE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DA 

AÇÃO. REsp 730861 / DF RECURSO ESPECIAL 2005/0037357-2 – 

Superior Tribunal de Justiça 31. 

 
I - Se a atuação da instituição financeira, conquanto censurável, 
não extrapolou os limites da culpa, fica desautorizada a 
aplicação da penalidade do artigo 1.531 do Código Civil de 
1916, a qual exige que a cobrança excessiva tenha caráter 
doloso. Na hipótese, o banco ajuizou ação monitória e 
posteriormente, ao proceder à atualização do débito, percebeu 

                                                 
31.  <http www.stj.gov.br>. Acesso 25 jul.2009. 



 

 

 
 

que estava cobrando valor quase 6 (seis) vezes superior ao 
devido, e, imediatamente, corrigiu o equívoco. 

 
 
II - Por terem fundamentos diferentes, o reconhecimento da 
litigância de má-fé não importa aplicação automática da 
penalidade do artigo 1.531 do estatuto revogado. 

 
III - No caso de procedência dos embargos monitórios, os 
honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito 
econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e 
aquele que se verificou ser efetivamente devido. O 
reconhecimento do excesso pelo credor, no ponto, equivale ao 
reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 
269, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso especial 
parcialmente provido. 

 
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Humberto Gomes de Barros, Ari Pargendler, Carlos Alberto 
Menezes Direito e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

  
 
 

3.2  Entendimentos jurisprudências na cobrança de créditos - STJ: 

 

Em razão da pouca utilização do Instituto da ação monitória na 

cobrança de outros créditos, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se e 

decidiu conforme os citados abaixo, despertando a necessidade de se aplicar 

este remédio jurídico, tão valoroso e célere Superior Tribunal de Justiça32: 

 
Súmula do Recurso Especial 231177 - (ACÓRDÃO) - CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. É NULA CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, EM QUANTIDADE DE 

PRODUTOS OU SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO (ART. 18, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 59.566/66)... 

 

 

 

 

                                                 
32.  <http www.stj.gov.br>. Acesso 25 jul.2009 



 

 

 
 

 

 

Súmula do Recurso Especial - 843521 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL: NÃO-CONHECIMENTO CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL RURAL - AÇÃO MONITÓRIA – GUIAS DE 

RECOLHIMENTO - POSSIBILIDADE - PRODUTOR OU EMPRESÁRIO 

RURAL - INSUFICIÊNCIA DAS... 

 

Súmula do prequestionamento – indexador da correção monetária 

Agravo Regimental 994561 - (ACÓRDÃO) - AGRAVO REGIMENTAL- 

PREQUESTIONAMENTO -  CORRÊNCIA –  REEXAME DE MATÉRIA 

PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - AÇÃO MONITÓRIA - TR 

COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA - CONTRATO 

POSTERIOR À LEI N. 8.177/91 - PRÉVIA PACTUAÇÃO - INCIDÊNCIA 

– LEGALIDADE...  

 

Súmula do Recurso Especial  732916  - (ACÓRDÃO) - DIREITO 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CNA. LEGITIMIDADE. BITRIBUTAÇÃO. QUESTÃO 

DECIDIDA SOB ÓPTICA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. 1. 

A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade para a ... 

 

Súmula do Agravo Regimental 989921 - (ACÓRDÃO) - AGRAVO 

REGIMENTAL - AÇÃO MONITÓRIA - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO 

- TEORIA DA APARÊNCIA -POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça admite que a 

citação da pessoa... 

 

Súmula do Agravo Regimental 934282 - (ACÓRDÃO) - 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA 

PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 



 

 

 
 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 339/STJ... 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA 

PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 339/STJ... 

 

 Súmula do Agravo Regimental 957911 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O objeto do recurso versa sobre 

matéria fática, necessitando revolver os elementos e provas constantes dos 

autos, a fim de que se... 

                                                                                                                                                                                              

Súmula do Agravo Regimental 166337  - (ACÓRDÃO) - Ação 

monitória. Citação por edital impossibilidade). Inocorrência de ofensa aos 

arts. 231 e 535 e incisos, do Cód. de Pr. Civil. 2. Falta de 

prequestionamento. 3. Agravo regimental desprovido. 

 

Súmula do Recurso Especial  167618 - (ACÓRDÃO) - AÇÃO 

MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE, ACOMPANHADA DA 

NOTA FISCAL/FATURA E DO INSTRUMENTO DE PROTESTO. 

PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE NÃO PRECISA SER 

OBRIGATORIAMENTE EMANADO DO DEVEDOR.- O documento 

escrito a que se refere o legislador não precisa ser 

 

Súmula do Recurso Especial  162990 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 526, CPC). 

1. A NORMA DO ART. 526, CPC E DE NATUREZA IMPERATIVA. 2. 

RECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 3. RECURSO IMPROVIDO. 

 

Súmula do Recurso Especial  240043 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL. NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO 

ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO O 

TRIBUNAL RESOLVEU A QUESTÃO, EMBORA NÃO DA MANEIRA 



 

 

 
 

ALMEJADA PELA RECORRENTE. PARA A SATISFAÇÃO DO 

REQUISITO DA MONITÓRIA BASTA A PROVA ESCRITA DA 

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. IRRELEVANTE 

 

Súmula do Recurso Especial  773247 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA PELA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO 

MONITÓRIO. 1. A Segunda Turma, na ocasião do julgamento do REsp 

831760/RS, da... 

 

Súmula do Agravo Regimental  675412 - (ACÓRDÃO) - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

RESCISÃO CONTRATUAL. TÍTULO HÁBIL. PROVA. 

PRECEDENTES. 1.- O contrato de prestação de serviços, acompanhado da 

prova do... 

 

Súmula do Recurso Especial  231177 - (ACÓRDÃO) - CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. É NULA CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, EM QUANTIDADE DE 

PRODUTOS OU SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO (ART. 18, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N.º 59.566/66). AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL QUANDO A MATÉRIA FOI DECIDIDA 

NO... 

Súmula do Recurso Especial   843521 - (ACÓRDÃO) - PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIADE 

DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: NÃO-

CONHECIMENTO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - AÇÃO 

MONITÓRIA - GUIAS DE RECOLHIMENTO - POSSIBILIDADE - 

PRODUTOR OU EMPRESÁRIO RURAL - INSUFICIÊNCIA DAS.. 

 

Súmula do Agravo Regimental 994561 - (ACÓRDÃO) - AGRAVO 



 

 

 
 

REGIMENTAL - PREQUESTIONAMENTO - OCORRÊNCIA - 

REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - 

AÇÃO MONITÓRIA - TR COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA - CONTRATO POSTERIOR À LEI N. 8.177/91 - PRÉVIA 

PACTUAÇÃO - INCIDÊNCIA - LEGALIDADE - APLICAÇÃO DO... 

 

Súmula do Recurso Especial  732916 - (ACÓRDÃO) - DIREITO 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CNA. LEGITIMIDADE. BITRIBUTAÇÃO. QUESTÃO 

DECIDIDA SOB ÓPTICA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. 1. 

A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade para a ... 

 

Súmula do Agravo Regimental  989921 - (ACÓRDÃO) - AGRAVO 

REGIMENTAL - AÇÃO MONITÓRIA -PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO 

- TEORIA DA APARÊNCIA -POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça admite que a 

citação da pessoa...  

 

Súmula do Agravo Regimental  934282 - (ACÓRDÃO) - 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA 

PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 339/STJ. 1. Consoante 

a pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada no... 

Súmula do Agravo Regimental  957911 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O objeto do recurso versa sobre 

matéria fática, necessitando revolver os elementos e provas constantes dos 

autos, a fim de que se ... 

 

Súmula do Recurso Especial  978396 - (ACÓRDÃO) - PROCESSO 

CIVIL - TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO - AÇÃO MONITÓRIA - 

INTERESSE DE AGIR - SÚMULA 299/STJ - ACÓRDÃO - OMISSÃO, 



 

 

 
 

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - ARGUMENTOS GENÉRICOS - 

SÚMULA 284/STF - LEI DO CHEQUE - ART. 75 DO CC/16 - 

PREQUESTIONAMENTO: INEXISTÊNCIA – SÚMULA ... 

 

Súmula do Recurso Especial  894767 - (ACÓRDÃO) - PROCESSO 

CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA PELO FORNECIMENTO 

DE MERCADORIA – FATURA: DOCUMENTO HÁBIL – APLICAÇÃO 

DO ART. 515, § 3º, DO CPC: POSSIBILIDADE. 1. Correta a aplicação da 

denominada Teoria da Causa Madura, . 

 

Súmula do EDcl no REsp 831760 - (ACÓRDÃO) - PROCESSUAL 

CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA: 

ADMISSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS: 

INEXISTÊNCIA.1. Se reconhecida a admissibilidade da ação monitória, 

reformando o acórdão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, 

descabe ao  

 

Súmula do Agravo Regimental  625185 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 

SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. 

 

Súmula do Agravo Regimental 758572  - (ACÓRDÃO) - AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - 

INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CONTRATOS BANCÁRIOS – CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - 

INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

- LICITUDE NA ... 

 



 

 

 
 

Súmula do Recurso Especial  1039921 - (ACÓRDÃO) - RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - LITISCONSÓRCIO - RÉU REVEL - 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA FLUÊNCIA DO PRAZO 

SIMPLES PARA RECURSO - CONCESSÃO DE PRAZO EM DOBRO 

PARA RECORRER - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTA 

CORTE - RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.... 

 

Súmula do Recurso Especial  823897 - (ACÓRDÃO) - PROCESSO 

CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 

CABIMENTO (SÚMULA 339/STJ). 1. A Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido do cabimento de 

ação monitória contra a... 

 

Súmula do Agravo Regimental 965195 - (ACÓRDÃO) - 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

DESCRIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, 

... 

 

Súmula do Agravo Regimental 945534 - (ACÓRDÃO) - AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544, CPC. 

RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138. 

DÉBITO CONFESSADO E OBJETO DE PARCELAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. 

JUROS... 

 

Súmula do CC 87094 - (ACÓRDÃO) - CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PERANTE A 

JUSTIÇA FEDERAL DE CAMPINAS. EXPEDIÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO RÉU EM HORTOLÂNDIA, 

PERTENCENTE À COMARCA DE SUMARÉ. DEVOLUÇÃO DA 



 

 

 
 

CARTA PRECATÓRIA PELO JUÍZO CÍVEL, SOB O FUNDAMENTO 

DE. 

 

Súmula Resp 821.866 – PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA OFENSA AOS ARTS. 20, §§ 3º e 4º, do 

CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR 

IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE ... 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

Abraçar e desenvolver um tema tão complexo é uma aventura que 

aceitei trabalhar, tem, portanto, este trabalho o objetivo de apresentar aos 

meus colegas de faculdade e consequentemente futuros Aplicadores do 

Direito um singelo resumo da ação monitória, pouco explorada por nossos 

profissionais que atuam no meio jurídico para se buscar uma solução mais 

rápida possível. Este trabalho é um resumo minucioso e detalhado do 

remédio jurídico tratado. O autor tenta explorar com detalhes as etapas deste 

magnífico assunto, onde o objetivo final é o de guerrear o devedor provando 

a existência de credito sem eficácia de titulo executivo, mesmo que o 

documento não tenha liquidez, certeza e exigibilidade, normalmente 

exigências para os títulos executivos. O escopo trabalhado passou pela 

origem da ação monitória, os paises onde a ação monitória deu certo o seu 

uso é infinitamente maior do que a ação de cobrança. As divergências 

doutrinarias sobre a natureza jurídica da ação monitória, os recursos a serem 

utilizados. O trabalho realizado pelo autor foi o de procurar explorar a 

origem e entendimentos dos doutrinadores numa linguagem simples para 

que todos entendam a importância de se aplicar o Instituto da ação monitória 

em seu cotidiano. O autor inclui as últimas decisões de nossa maior corte 

jurídica sobre o tema trabalhado e introduz as súmulas mais usadas para que 

o leitor possa consultá-la e ter consequentemente um entendimento melhor, 

objetivando um trabalho mais qualitativo para o seu cliente. 



 

 

 
 

A ação monitória é de grande importância em nosso ordenamento 

jurídico, haja vista, a sua eficácia, sendo um mecanismo célere, produzindo 

efeitos contrários aqueles em que mais criticamos, ou seja, a morosidade e 

lentidão do Judiciário em solucionar os litígios daqueles que o procuram; a 

ação monitória é sem duvida o melhor caminho para a paz social.  

 

Certo mesmo é que a ação monitória tem razoável aceitação e se 

optarmos por abrir as folhas do Diário Oficial, Seções Judiciárias pouco 

veremos a respeito da ação monitória, há uma premente necessidade de 

utilizarmos a ação monitória introduzida por nossos legisladores, haja vista, 

ser no meu entendimento o melhor instrumento para uma solução rápida, 

sem delongas e desnecessária para atendermos aos nossos clientes e 

conseguirmos a tão almejada paz social.  

 

Ao lermos o Diário Oficial da Justiça verificamos imensa publicação 

de ações de cobrança de ações pelos ritos ordinários ou ritos sumários; como 

a eficácia no ajuizamento da ação de cobrança é longa e prolongada ao longo 

do tempo, este tipo de ação a meu ver é menos célere e menos econômica, 

essas ações de cobrança deveriam ser ajuizadas como monitória, mas a 

realidade é outra é o congestionamento judiciário com este tipo de remédio 

jurídico não se sabe se utilizado por ignorância ou até mesmo outras 

intenções ou interesses pessoais dos advogados. 

 

Evidentemente que o procedimento monitório vem sendo preparado e 

ajustado para atender os anseios da modernidade que deseja solução mais 

rápida e uma efetiva solução para os seus litígios. Ao pensarmos na ação 

monitória, temos que pensar também na grande colaboração que estaremos a 

dando ao Judiciário com a diminuição de ações, sendo certo,  que nos dias 

atuais a demanda na apresentação de ações de cobranças é injustificáveis, 

como estudante de direito entendo que o certo seria a utilização da ação 

monitória.  
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ANEXOS A  
 

JURISPRUDÊNCIA AÇÃO MONITÓRIA 
 

Superior Tribunal de Justiça 

RECURSO ESPECIAL Nº 717.276 - PR (2005/0001561-6) 

RECORRENTE : VALDEMAR MORAS DELATORRE 

ADVOGADO : ALCINDO DE SOUZA FRANCO E OUTRO(S) 

RECORRIDO : MARIAM SEIF 



 

 

 
 

ADVOGADO : JORGE ITAMAR DE OLIVEIRA E OUTRO 

RELATÓRIO 

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Recurso especial interposto por Valdemar Moras Delatorre, com fundamento 

nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional contra acórdão proferido 

pelo extinto Tribunal de Alçada do Estado do Paraná. Ação: Marian Seif 

ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios, pelo procedimento 

sumário, contra Valdemar Moras Delatorre, alegando, em síntese, que 

representou empresa em processo administrativo tributário, tendo contratado 

honorários ad exitum equivalentes a R$80.000,00, que deveriam ser pagos 

em 4 parcelas iguais a partir do êxito. Em que pese o sucesso obtido, a 

devedora e o requerido, na condição de avalista, quedaram-se inadimplentes. 

Sentença: Extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por considerar 

que a recorrida não possuía interesse processual. Tendo a petição inicial sido 

instruída com título executivo extrajudicial (contrato de prestação de 

serviços advocatícios assinado por duas testemunhas), não haveria interesse 

na propositura de cobrança sob o rito sumário.  

Acórdão: Deu provimento ao recurso de apelação interposto por Marian Seif 

para cassar a sentença. Confira-se a respectiva ementa: 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. UTILIZAÇÃO 

DO PROCESSO COGNITIVO. VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 

Possuindo o autor título executivo extrajudicial, a legislação não impede que 

se use do processo de conhecimento, já que inexistente qualquer prejuízo à 

parte adversa" (fls. 72). Documento: 3209534 - RELATÓRIO E VOTO  

Superior Tribunal de Justiça 

Recurso especial: Valdemar Moras Delatorre interpôs, então, o presente  

Recurso Especial, alegando haver: a) violação aos arts. 585, VII do CPC e 

24 da Lei 8.906/94, assim como dissídio jurisprudencial, por entender ser 

inadequado o ajuizamento de ação de conhecimento quando o autor possui 

título executivo, líquido, certo e exigível; e b) ofensa ao art. 250 do CPC, 

sustentando ser inviável a "adaptação do rito" sugerida pelo Tribunal de 



 

 

 
 

origem para que fossem aproveitados os atos processuais já praticados.  

Juízo de Admissibilidade: O Tribunal de origem não admitiu o Especial (fls. 

111 e 112). Foi interposto agravo de instrumento, ao qual dei provimento, 

determinando a subida dos autos.  

É o relatório. 

Documento: 3209534 - RELATÓRIO E VOTO  

 

Superior Tribunal de Justiça  

RECURSO ESPECIAL Nº 717.276 - PR (2005/0001561-6) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : VALDEMAR 

MORAS DELATORRE 

ADVOGADO : ALCINDO DE SOUZA FRANCO E OUTRO(S)  

RECORRIDO : MARIAM SEIF 

ADVOGADO : JORGE ITAMAR DE OLIVEIRA E OUTRO 

VOTO 

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Cinge-se a discussão a analisar se o credor tem faculdade de ajuizar processo 

de conhecimento mesmo quando possui título idôneo a embasar processo de 

execução contra devedor solvente. a) Admissibilidade. O recurso é 

admissível com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, porquanto prequestionado o art. 250, CPC, que foi objeto de 

análise expressa pelo Tribunal a quo, e porque feita o cotejo entre o acórdão 

recorrido e o aresto paradigma. Melhor sorte não assiste ao recorrente no que 

diz respeito aos arts. 585, VII do CPC e 24 da Lei 8.906/9424, pois o 

acórdão guerreado não infirma a existência de um título executivo 

extrajudicial. Com efeito, o Tribunal de origem afirmou que “cinge-se a 

matéria a ser enfrentada, por meio do presente recurso de apelação, na 

possibilidade ou não de se prosseguir com ação de cobrança pelo rito 

sumário, já que existente título executivo extrajudicial ”. Foge à lógica, 

portanto, imaginar que o acórdão recorrido tenha violado arts. 585, VII do 

CPC e 24 da Lei 8.906/9424, que simplesmente reconhecem a força 

executiva de contrato de honorários advocatícios. Por isso e ante a 

deficiência de fundamentação do recurso especial nesse ponto, incide na 
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processo e procedimento adequados. Na hipótese sob julgamento, a recorrida 

propôs ação de cobrança, pelo procedimento sumário, objetivando o 

recebimento de valores relativos à prestação de serviços advocatícios. O 

juízo em primeiro grau de jurisdição entendeu que não há interesse 

processual, sustentando que a recorrida deveria ter ajuizado processo de 

execução, pois detinha título executivo extrajudicial. Entretanto, a sentença 

foi cassada pelo Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, que considerou 

não haver impedimento legal para que o credor, possuidor de título 

executivo, se utilize do processo de conhecimento para a cobrança.  

 

A Quarta Turma deste Tribunal já se manifestou especificamente sobre a 

matéria e defendeu que "o detentor de título executivo extrajudicial tem 

interesse para cobrá-lo pela via ordinária", pois ensejaria situação menos 

gravosa para o devedor (Resp 532.377/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 

de 13.10.2003). Da mesma forma, a Terceira Turma assentou que o credor 

que, “tendo título executivo, propõe ação ordinária, abre mão da penhora, 

nada mais do que isso; tanto nos embargos do devedor quanto na ação 

ordinária a defesa do devedor pode ser articulada com a maior amplitude – e 

como assim é, a troca de um processo pelo outro, à míngua de prejuízo, não 

induz qualquer nulidade” (REsp 207.173/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ari 

Pargendler, DJ 05.08.2002. No mesmo sentido, vide ainda REsp 210.030/RJ, 

Terceira Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 04.09.2000). Venho 

tradicionalmente me manifestando contra o reconhecimento da 

discricionariedade do autor na adoção do rito processual. Isto porque 

considero que o rito envolve matéria de ordem pública, sobrepondo-se ao 

interesses particulares das partes e do julgador. Nesse mesmo sentido, ainda 

vinha asseverando que o ordenamento jurídico não faculta à parte a escolha 

da natureza da tutela jurisdicional a ser prestada. Só seria justa a 

movimentação da máquina judiciária, para que fosse entregue uma tutela útil 

e necessária ao jurisdicionado. Ademais, estando à disposição do autor dois 
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Superior Tribunal de Justiça eficaz e célere, não poderia ser adotado o rito 

mais moroso, porque aí recursos públicos seriam gastos em uma prestação 

jurisdicional desnecessária. Por outro lado, sempre considerei que se houver 

título líquido, certo e exigível não haveria, na esfera jurídica, crise de certeza 

a justificar que se conceda ao autor, em processo de conhecimento, um juízo 

relativo ao acertamento de sua pretensão. As recentes alterações introduzidas 

na legislação processual civil trazem, entretanto, novas luzes à discussão. 

Com a promulgação da Lei 11.232, de 22.12.2005, de inspiração nitidamente 

sincrética, o legislador fez fundir o processo de conhecimento e de execução, 

para que a sentença passe a ser, em regra, simplesmente cumprida, e não 

executada. Por isso, o produto do processo condenatório já não é um título 

executivo judicial, mas uma decisão passível de imediato cumprimento e 

cujo resultado concreto será a devolução do bem da vida que o credor havia 

perdido. A diferença não é meramente formal, pois (i) “a sentença que 

condenar o réu no pagamento de uma prestação, consistente em dinheiro ou 

em coisa, valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária” (art. 466, 

CPC); e (ii) caso o devedor “não o efetue no prazo de quinze dias, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por 

cento” (Art. 475-J, CPC) Tais alterações legislativas mudam sensivelmente o 

panorama que cerca a presente discussão. O autor, sendo titular de título 

executivo extrajudicial, pode, através do processo de conhecimento, obter 

meios que, no seu juízo particular, podem ser mais eficazes para a satisfação 

do crédito. Ao final da cognição judicial, o credor terá mais que um título 

executivo; terá uma sentença, válida como título constitutivo de hipoteca 

judiciária e passível de imediato cumprimento sob pena de multa. A 

alteração legislativa concede à recorrida interesse para continuar buscando 

um juízo de condenação. Com isso, não há erro de forma e tampouco 

violação ao art. 250, CPC. Noto, por fim, que o recorrente sustentou, em 

sede de contestação, não haver prova da efetiva prestação dos serviços. Ora, 

tal argumento joga dúvida sobre a força executiva do título extrajudicial, 

uma vez que cumpre ao credor “provar que adimpliu a contraprestação, 
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Superior Tribunal de Justiça que lhe corresponde, ou que lhe assegura o 

cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação 

senão mediante a contraprestação do credor” (art. 615, IV, CPC). Com isso, 

em prevalecendo a decisão que extinguiu o presente processo por falta de 

interesse de agir, o autor seria levado a ajuizar um incerto processo de 

execução, que poderia até mesmo ser extinto por falta de título. Tudo isso se 

daria por força da indisfarçável contradição na tese sustentada pelo 

recorrente, que ora afirma e ora infirma a existência do título executivo, 

lançando mão de argumentos que melhor lhe convém para sua defesa. 

Apreciando questão extremamente semelhante à presente, em que o titular 

de título executivo ajuizou ação monitória, a Terceira Turma asseverou que 

“quem dispõe de título executivo carece, em tese, de interesse processual de 

propor ação monitória” , mas, naquela oportunidade, a regra foi 

flexibilizada, considerando-se que “existindo dúvida quanto à prescrição do 

título executivo e ausente o prejuízo para o devedor em sua ampla defesa, é 

possível a escolha do procedimento monitório” (REsp 504.503/RS, Terceira 

Turma, Min. Castro Filho, DJ 17.11.2003). Em outras palavras, não se 

sanciona a prudência do autor que deduz em juízo pretensão condenatória 

quando da lide exsurge dúvida sobre a existência de título executivo 

extrajudicial. Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial. 

Documento: 3209534 - RELATÓRIO E VOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 

Superior Tribunal de Justiça 

RECURSO ESPECIAL Nº 504.503 - RS (2003/0040608-2) 

RELATOR : MINISTRO CASTRO FILHO 

RECORRENTE : BANCO ITAÚ S/A 

ADVOGADO : ANDRÉ VIDIGAL DE OLIVEIRA E OUTROS 

RECORRIDO : ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS NELSIS LTDA 

E OUTRO 

ADVOGADO : EDUARDO VELO PEREIRA E OUTRO 

RELATÓRIO 

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO(Relator): Trata-se de recurso 



 

 

 
 

especial interposto pelo BANCO ITAÚ S/A contra acórdão que, nos autos 

de ação monitória julgada procedente, deu provimento à apelação, 

extinguindo o processo. O acórdão restou assim ementado: “AÇÃO 

MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO SE PODE 

UTILIZAR A AÇÃO MONITÓRIA, QUANDO HÁ TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS E QUE NÃO ESTÁ 

PRESCRITO. ART. 585, II, CPC.” Alega o recorrente que, ao contrário do 

entendimento assentado no tribunal estadual, para a propositura da ação 

monitória, faz-se necessária somente a prova escrita da dívida, e que, na 

hipótese em exame, a executividade do contrato não lhe retira o direito de 

utilizar-se do procedimento monitório, ao invés do executório, em virtude de 

pairar dúvida quanto à possível prescrição do título. A seu sentir, essa 

mudança de procedimento, configura-se uma opção do credor, 

principalmente porque a maioria dos tribunais estaduais têm reiteradamente 

decidido pela não executividade dos contratos bancários. Salienta, por fim, 

que a manutenção do acórdão recorrido caracteriza violação ao artigo 1.102a 

do Código de Processo Civil. 

Documento: 835423 - RELATÓRIO E VOTO. 

Superior Tribunal de Justiça 

Negado seguimento ao recurso, na origem, dei provimento ao agravo, 

determinando sua conversão no especial. É o breve relatório. Documento: 
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RECURSO ESPECIAL Nº 504.503 - RS (2003/0040608-2) 

RELATOR : MINISTRO CASTRO FILHO 

RECORRENTE : BANCO ITAÚ S/A 

ADVOGADO : ANDRÉ VIDIGAL DE OLIVEIRA E OUTROS 

RECORRIDO : ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS NELSIS LTDA 

E OUTRO 

ADVOGADO : EDUARDO VELO PEREIRA E OUTRO 

VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO(Relator): De início, é de se 



 

 

 
 

observar que, numa interpretação meramente literal, quem dispõe de título 

executivo não pode propor ação monitória, conforme prescreve o artigo 

1.102a do Código de Processo Civil, por carecer, em tese, de interesse 

processual. Entretanto, não se pode olvidar que o processo não se justifica 

como um fim em si mesmo. No caso vertente, a escolha do procedimento 

monitório pelo credor, em face à duvida existente quanto à prescrição do 

título, não lhe poderia prejudicar vez que, efetivamente, não trouxe qualquer 

prejuízo para os réus, que opuseram os embargos e exercitaram plenamente 

sua defesa, em processo de conhecimento. Ademais, a anulação do processo 

não se justificaria, pois acarretaria a perda de todos os atos já praticados, em 

confronto com a moderna concepção de princípios basilares do processo, 

como os da instrumentalidade, economia e celeridade. Sob essa ótica, este 

Superior Tribunal de Justiça tem admitido o prosseguimento da ação 

monitória fundada em título executivo, desde que ausente prejuízo a outra 

parte. Confiram-se os seguintes precedentes: “Cobrança de crédito (título 

executivo). Ação monitória/execução. Escolha do procedimento. Mesmo que 

admissível a execução para a cobrança do crédito, pois se trataria de título 

executivo extrajudicial, a adoção do procedimento monitório não ensejou 

nulidade dos atos processuais; admitindo-se que, no caso, realizados de 

outro modo, alcançaram a finalidade proposta, sem prejuízo para a defesa. A 

saber, conforme o acórdão, Documento: 835423 - RELATÓRIO E VOTO  

Superior Tribunal de Justiça "circunstância que lhes possibilitou o exercício 

de melhor meio de defesa". Em tal aspecto, não é lícito entender-se que há 

carência de interesse processual; não, interesse há. A escolha de uma ação 

em vez de outra não há de obstar a que se conheça do pedido, provendo-o 

conforme o bom direito. 2. Julgamento antecipado da lide. Conforme o 

acórdão estadual, "De modo algum ocorreu o cerceamento ao direito de 

defesa, porque a prova produzida era suficiente para formar a convicção do 

Juízo. Outras provas, que não a documental, revestiam-se de inutilidade". 

Inocorrência de ofensa a texto processual, pois não havia necessidade de se 

produzir prova em audiência. 3. Recurso conhecido pelo dissídio (quanto ao 

primeiro ponto), mas não provido.” 

(Resp 210.030-RJ, DJ de 04/09/2000, Rel. Min. Nilson Naves); 



 

 

 
 

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. Ação monitória instruída por 

título executivo. Precedente (REsp nº 210.030, RJ, Rel. Min. Nilson Naves). 

Recurso especial conhecido e provido.” 

REsp 182084/MG, DJ de 29/10/2001, Rel. Min. Ari Pargendler); 

“AÇÃO MONITÓRIA. Título executivo.O credor que tem em mãos título 

executivo pode dispensar o processo de execução e escolher a ação 

monitória. Precedentes. Omissões inexistentes. Recurso não conhecido.” 

(REsp 435319/PR, DJ DATA 24/03/2003, Rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar). Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, 

cassando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença, determinando o 

prosseguimento do processo no juízo de origem, como de direito. É o voto. 

MINISTRO CASTRO FILHO 

Relator 
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