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RESUMO 

Este trabalho cientifieo consubstanciado numa pesquisa teorica, aborda o instituto da 

Acao Monitoria buscando demonstrar a utilidade do seu manejo na busca de se abreviar a 

obtencao de urn titulo executivo judicial e, conseqiientemente na conseeueao de uma 

prestacao jurisdicional mais celere. A ansia pela entrega de uma prestacao jurisdicional 

efetiva, celere e com capacidade de resolver os litigios entre os homens de forma mais 

confiavel para as partes e para a sociedade, tornou-se um imperativo perseguido pelo cidadao 

e passou a se constituir em uma aspiracao a se instalar no sentimento da Nacao. Atendendo 

aos reclamos dos doutrinadores bem como dos operadores do Direito e de grande parte da 

sociedade, o legislador brasileiro incorporou a legislacao patria, o instituto da Acao Monitoria 

com a entrada em vigor da Lei n° 9.079/95. A presente pesquisa constitui-se de seis modulos 

nos quais se exteriorizam as observacoes investigadas. Inicia-se com a fase pre-existente do 

instituto, passando-se pelo seu conceito, sua finalidade e possibilidade, requisites, condicoes 

de admissibilidade, procedimento, modalidades de citacao cabiveis na acao monitoria, 

antecipaeao de tutela na acao monitoria, a fase executiva do procedimento e os pontes 

conclusivos a que se chegou ante a utilidade do manejo deste instituto. Finalmente, encerra-se 

esta pesquisa, demonstrando as posicoes das diferentes correntes doutrinarias e 

jurisprudenciais bem como as conclusoes extraidas dos embates, no tocante a utilizacao do 

instituto da A?ao Monitoria. 

Palavras-chave: Acao Monitoria. Prestacao jurisdicional. Celere. 
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1 INTRODUCAO 

A ciencia juridica passou por profundas transformacoes observadas no decorrer 

das ultimas deeadas. Os principios fixados ao longo dos anos, embora condutores de 

grande intensidade logica, estao sendo revistos, dada a necessidade de se compatibilizarem 

com as mudancas sociais, politicas, economicas e tecnologicas e, principalmente com os 

desejos do cidadao contemporaneo 

Para que se possa compreender a inovacao introduzida no direito patrio, faz-se 

necessario analisar preambularmente a trajetoria do Instituto da Acao Monitoria desde sua 

origem ate os dias atuais. 

O termo Monitorio tern sua origem latina, provem de monitio que significa 

admoestar, advertir, chamar atencao para, e foi utilizado pela primeira vez na doutrina 

juridica no Direito Canonico observado durante a Idade Media, que significava advertir as 

pessoas para que nao infringissem aos preceitos canonicos, sob pena de sofrerem severas 

sancoes. 

Como ao final da Idade Media Portugal se apresentava como uma potencia 

mundial, e sendo ainda, um pais eminentemente catolico, fatores esses que influenciaram a 

introducao deste termo inicialmente na Ordenaeoes Manuelinas e posteriormente nas 

Ordenacoes Filipinas, tendo estas portanto, vigorado em nosso pais, durante o periodo 

colonial, porem, com a denominacao de Acao Decendiaria, sob a qual eram cobradas 

judicialmente algumas especies de obrigacoes. 

Paralelamente, sob a influencia ainda do Codigo Canonico, todavia, ja com a 

denominacao de Acao Monitoria, foi incorporada as leis processuais da Italia. 

Posteriormente, ja no seculo XX, precisamente no inicio da decada de trinta, Ritle 

sobe ao poder na Alemanha, e procurando obter a confian?a do povo alemao, promove 

uma reforma constitucional e infra-constitucional no sentido de ampliar os direitos do 

cidadao tedesco. Diante de tal situacao ha uma corrida acelerada dos germanicos ao 

judiciario, e o legislador alemao busca na acao monitoria a forma de resolver a demanda 

processual naquele pais, implantando na legislacao processual alema, o procedimento 

monitorio puro. 

No Brasil, depois de mais de duas deeadas de ditadura militar, em que era negado 

ao cidadao brasileiro o exercicio da cidadania, o Congresso Nacional, na ansia de retomar 
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o estado democratico de direito, nos concede uma Constituicao cidada e posteriormente 

outras leis importantes cabendo destacar dentre elas o Codigo de Defesa do Consumidor, 

proporcionando ao brasileiro o pleno exercicio da cidadania e aumentando por 

consequencia a demanda judiciaria bem como a demora da entrega da prestacao 

jurisdicional, constituindo-se este o principal motivo que levou o nosso legislador a 

buscar na Acao Monit6ria,uma solucao no sentido de desafogar as Varas Judiciarias e os 

Tribunals do nosso pais. 

Foi dentro destas perspectivas e diante dos clamores de grande parte dos nossos 

doutrinadores, dos operadores do direito e da propria sociedade que buscavam a 

necessidade de inclusao do Procedimento Monitorio no Codigo de Processo Civil, e tendo 

ainda como sustentacao o sucesso observado no exercicio deste na Italia , na Alemanha e 

na Austria, que finalmente foi incorporado a legislacao processual brasileira o tao 

esperado Instituto. 

A finalidade desta pesquisa referencial e expor os novos procedimentos advindos 

com a entrada em vigor da Lei n° 9.079/95, que adentrou a nossa legislacao, a Acao 

Monitoria. 

Dentro das novas perspectivas surgidas com a nova Lei, este trabalho apresenta, o 

conceito de Acao Monitoria, sua finalidade e possibilidade, as condicdes, os requisitos, 

citacao e procedimento, a possibilidade de antecipacao de tutela na Acao monitoria, o 

procedimento executivo monitorio e finalmente a conclusao extraida dos embates 

doutrinarios. 

Assim, objetivando uma prestacao jurisdicional mais celere e conseqiientemente 

chegar-se com maior presteza ao processo de execugao, a introducao da Acao Monitoria 

no Codigo de Processo Civil, se deu no Livro IV, Titulo I , do Capitulo XV, sob a rubrica " 

Da Acao Monitoria", tendo sido reservado a esta acao os artigos, 1102a, 1102b e 1102c, 

tendo entrado em vigor, segundo o artigo 2° da Lei n° 9.079/95, sessenta dias apos a sua 

publicacao no Diario Oficial da Uniao, que se deu no dia 17.07.1995. Portanto a partir do 

dia 15.09.1995, a Acao Monitoria ja poderia ser manejada pelos operadores do Direito. 
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2 CONSIDERACOES IMCIAIS 

A busca pela brevidade na entrega da prestacao jurisdicional tem forcado o 

aperfeicoamento dos sistemas processuais, inicialmente na Europa e posteriormente em 

outros paises. 

Para Humberto Theodoro Junior (2000:331): 

A lide, entao, e superficial, nao passando do piano de insatisfacao da prestacao, e, 
assim, nSo chegando o campo da contestacao a ela,que tivesse de ser solucionada 
ou dirimida pelo juiz. Impoe-se, portanto, tratar ditas causas por meio de 
instrumento processual diverso dos habituais, que atenda ao ideal de rapidez e 
economia, de modo a evitar dispendio inutil de energias e despesas na atuacao da 
vontade concreta da lei, face de um caso onde o direito da parte se mostra 
revelado com previa seguranca e nitidez. 

Nao poderia mais o cidadao brasileiro portador de titulo documental desprovido de 

forca executiva, se submeter a um processo de conhecimento de demorado e oneroso 

procedimento ordinario, para obter um titulo executivo judicial. 

Norteando-se por esses principios, felizmente, o legislador brasileiro, sensibilizou-

se e foi buscar no Direito Processual italiano, o procedimento monitorio de natureza 

documental, e atraves da Lei n° 9.079/95, acrescentou ao Codigo de Processo Civil, os 

arts. 1.102 a, 1.102be 1.102 c. 

2.1 Conceito de Acao Monitoria 

Os doutrinadores distinguem entre o procedimento monitorio puro e o documental. 

No primeiro, com origem na Alemanha, para maneja-lo, nao e necessaria a prova escrita 

do debito, bastando uma simples alegacao do credor. Ja o documental, originario do 

Direito Processual italiano, exige documento escrito, como prova da divida. 

O legislador patrio optou pelo procedimento monitorio documental, exigindo que a 

acao esteja fundada em prova escrita, sem eficacia de titulo executivo. 

A Acao Monitoria pode ser conceituada como um instrumento processual 

colocado a disposicao do credor de quantia certa, coisa fungivel ou de bem movel, que 

possua documento escrito sem eficacia de forca executiva, para exigir pagamento ou 

entrega de coisa. 



11 

Assim, constitui-se este Instituto, num procedimento de cognicao sumaria, possui 

um rito especial, e tem como finalidade principal alcancar o titulo executivo, de forma 

antecipada, sem a demora do processo de conhecimento que precisa de sentenca de merito 

transitada em julgado para que o processo executivo tenha inicio. 

Segundo Cristiane Delfmo Rodrigues Lins (2000: 2/13): 

Trata-se de uma acao de conhecimento, porque sua finalidade 6 fazer com que o 
judiciario tome conhecimento do titulo que possui e o conheca seu carater de 
executavel. Tem fins condenatdrios porque o objetivo do autor e a condenacao do 
r€u, e conseqiientemente proporcionar a interposicao de execucao sem as 
delongas naturais do procedimento ordinario. E por fim, e procedimento de 
cognicao sumaria, porque o juiz mediante a prova escrita apresentada pelo autor, 
se for a mesma sufieiente para convence-lo acerca de sua legalidade, defere a 
expedicao do mandado inaudita altera partes, ou seja sem ouvir a parte contraria. 

Para Jose Rogerio Cruz e Tucci,(1995: 60), a Acao Monitoria: 

Consiste no meio pelo qual o credor de quantia certa ou de coisa determinada, 
cujo credito esteja comprovado por documento habil, requerendo a prolacao de 
provimento judicial consubstanciado, em ultima analise, num mandado de 
pagamento ou entrega de coisa, visa obter a satisfacao do seu direito. Para o 
mesmo doutrinador, (1995, pag.60), o procedimento monitorio e recomendado 
para litigios que nao contenham questoes de alta indagacao, vale dizer, para 
aqueles em que a materia contenciosa seja relativamente simples, como, e.g., a 
cobranca de honorarios por profissionais liberals; a cobranea fundada em extratos 
autenticos de livros contabeis, ou em titulos cambiais que, dado carecerem de um 
requisite formal ou estarem prescritos, nao ostentam eficacia executiva; etc. 

Ja Antonio Carlos Marcarto, (1998: 11), conceitua a acao monitoria como sendo: 

Um processo misto, integrado por atos tipicos de cognicao, em alguns aspectos 
parecidos com tantos outros que permeiam o sistema processual, bastando 
lemhrar, a titulo de ilustracao o processo de despejo e os processos possessorios, 
nos quais, esgotada a fase de cognicao e obtida a sentenca de merito, passa-se 
imediatamente a execucao (execucao latu censo), sem a necessidade de 
instauracao de um novo processo. Trata-se, em suma, de um processo que se 
desenvolve segundo a postura assumida pelo r£u. 

Antes do advento desse instituto no Direito Processual patrio, o credor detentor de 

documento desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade, se pretendesse pleitear a 

obtencao do seu direito, era obrigado a submeter-se ao procedimento jurisdicional de uma 

acao de conhecimento de rito comum, ordinario ou sumario, com a finalidade de obter um 

pronunciamento judicial, para poder, posteriormente pleitear o recebimento do seu credito 

via acao de execucao. 

Com a introducao da A?ao Monitoria no Codigo de Processo Civil brasileiro, o 

credor que possui prova escrita representativa de um credito mas que nao tem eficacia 

executiva, pode optar em recorrer a esta acao, requerendo a satisfacao de seu credito, seja 
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atraves de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungivel ou de determinado 

bem movel. 

Assim, evidencia-se que a acao monitoria se constitui um misto de acao executiva 

em sentido latu e cognicao, onde ocorre a inversao do contraditorio, na fase preliminar, 

competindo ao reu, descaracterizar o documento escrito apresentado pelo autor como 

representativo de seu credito. 

2.2 Finalidade, Fundamentos e Possibilidade da Acao Monitoria 

A Acao Monitoria tem como principal finalidade, abreviar a entrega de um titulo 

executivo judicial, ao cidadao detentor de prova documental, ou seja, escrita, desprovida 

de eficacia executiva e que seja caracterizadora de um credito, sem a demora observada no 

manejo de um processo de conhecimento. 

Tendo em vista o que externa o contido no art. n° 1102 a do Codigo de Processo 

Civil, a acao monitoria objetiva conseguir atraves de um caminho mais agil a satisfacao do 

credor, mediante o pagamento de soma em dinheiro, ou atraves de entrega de coisa 

fungivel ou de determinado bem movel. 

"Art. 1102 a . A acao monitoria compete a quern pretender, com base em prova 

escrita sem eficacia de titulo executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa 

fungivel ou de determinado bem movel." 

Salvio de Figueiredo,(Revista Juridica, Vol. 196/5, apub Ronaldo Bretas de 

Carvalho Dias Juris Sintese n° 20 Nov.Dez/99) com o escopo de elucidar os objetivos da 

introducao da acao monitoria no Codigo de Processo Civil Brasileiro, transcreveu artigo 

doutrinario sobre a reforma implementada: 

Introduz-se no atual direito brasileiro, com este projeto, dentro de um objetivo 
maior de desburocratizar, agilizar e dar efetividade ao nosso processo civil, a acao 
monitoria, que representa o procedimento de maior sucesso no Direito europeu, 
adaptando o seu modelo a nossa realidade e as cautelas que a inovacao sugere. A 
finalidade do procedimento monitorio, que tem profundas raizes no antigo 
Direito luso-brasileiro, e abreviar, de forma inteligente e habil, o caminho para a 
formacao do titulo executivo, contornando-o geralmente o moroso e caro 
procedimento ordinario. 

Assim, os fundamentos legais da Acao Monitoria consistem em conceder a entrega 

de um titulo executivo ao credor que apresente uma prova escrita e esteja apto a pleitear o 
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pagamento de determinada soma em especie ou a entrega de uma coisa fungivel ou de 

determinado bem movel. 

A possibilidade de manejo da Acao monitoria nao se aplicar a qualquer especie de 

acao, como a propria lei especifica somente pode-se utilizar o procedimento monitorio 

para se pleitear a pagamento de determinada soma em especie ou para a entrega de uma 

coisa fungivel ou de determinado bem movel. 

Cabendo aqui lembrar que o bem corresponde a especie enquanto a coisa 

compreende o genero, ou seja, bem e tudo aquilo que corresponde um direito quer tenha 

valor pecuniario ou nao, ja a coisa e o bem que equivale a um valor economico. 

Para Jose Eduardo Carreira Alvim ( 1995: 87): 

Em doutrina a nocao de bem e mais ampla do que a de coisa, entendendo-se por 
bem tudo quanto possa ser objeto de um direito, mesmo sem eonteudo 
econdmico; coisa e o bem que possui valor pecuniario, compreendendo tanto a 
coisa movel, um bem corporeo, como um bem incorporeo. O artigo 1.102 do 
Codigo de Processo Civil fala em coisa fungivel, o movel que pode substituir-se 
por outro da mesma especie, qual idade e quantidade, e bem m6vel, suscetivel de 
movimento proprio, ou de remocSo por forca alheia. 

2.3 Condieoes da Acao Monitoria 

Para que a prestacao jurisdicional possa ser consumada, faz-se necessario uma 

atividade dos interessados perante o orgao jurisdicional que compreende do lado das 

partes, a alegacao dos fatos, sua prova e demonstraeao do direito; e, do lado do 

magistrado, corresponde a recepcao das provas, sua apreciacao e a determinacao da norma 

abstrata aplicavel ao caso concreto. Assim sendo, para que o Poder Judiciario possa 

enfrentar a lide, proferindo uma decisao definitiva, torna-se imprescindivel que o 

interessado preencha e demonstre a existencia dos pressupostos processuais e das 

condieoes de procedibilidade da acao. 

Destarte, para que o instituto da Acao Monitoria possa ser manejado, e 

imprescindivel estar presente as condieoes da acao que sao : a legitimidade ativa ou 

passiva da parte; o interesse de agir e a possibilidade juridica do pedido. Ja os 

pressupostos processuais consubstanciam-se na observaeao dos requisites formais e 

materials do processo. 
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2.3.1 Legitimidade Ativa e Passiva 

Legitimos para figurar em uma demanda judicial sao os titulares dos interesses em 

conflito. O autor, como sabemos, deve ser o titular da pretensao deduzida em julzo e o reu, 

aquele que resiste a essa pretensao ou que devera sujeitar-se a eventual sentenca de 

procedencia. Tal regra e externada como legitimacao ordinaria. 

Entretanto, pode a lei autorizar expressamente terceiros virem a juizo, em nome 

proprio, litigar em defesa de direito alheio. Sao os casos de legitimacao extraordinaria ( 

CPC, art.6°). 

Tem legitimidade ativa para propor a Acao Monitoria o detentor de prova escrita, 

desprovida de forca executiva, caracterizadora de um credito, que esteja apto a exigir o 

pagamento de determinada soma em especie ou a entrega de uma coisa fungivel ou de 

determinado bem movel. 

Tem legitimidade passiva, aquele que contraiu previamente a obrigacao assumida. 

Havendo solidariedade ativa (art.267,C.C), o pleito podera ser postulado por um 

isoladamente, ou por todos, via litisconsorcio ativo. 

Da mesma forma, havendo solidariedade passiva, o autor podera demandar contra 

um ou contra todos os devedores via litisconsorcio passivo (art. 275, C. C ) . 

Por oportuno, cabe lembrar ainda, que o falido e o insolvente civil jamais poderao 

figurar no polo passivo da Acao Monitoria, pois, eles nao tem capacidade processual, e 

somente poderao ser executados no bojo do concurso universal. 

2.3.1.1 Legitimidade Passiva da Fazenda Publica 

Constitui-se assunto bastante controvertido, que divide ao meio os nossos 

doutrinadores, saber se a Fazenda Publica pode ou nao figurar no polo passivo da Acao 

Monitoria. 

De um lado, existe uma corrente doutrinaria que e majoritaria e defende a 

impossibilidade do Poder Publico figurar no polo passivo da Acao Monitoria. 

Alegam os integrantes desta corrente, que o art. 100 da Constituicao Federal, 

determina que todo pagamento a ser efetuado pela Fazenda Publica, mediante decisao 

judicial, devera obedecer a uma ordem cronologica de precatorios, devendo inclusive, 
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constar de dotacao orcamentaria. Ja a legislacao infra-constitucional, concede ao Estado, 

prazo em quadruplo para contestar e em dobro para recorrer, concede a impenhorabilidade 

e a inalienabilidade dos bens publieos, alem do que a inercia da Fazenda Publica nao lhe 

confere os efeitos da revelia, como ocorre ao cidadao comum, quando demandado. 

Assim, para esses doutrinadores, diante dessas prerrogativas concedidas ao Poder 

Publico, admitir a Fazenda Publica figurar no polo passivo da Acao Monitoria, seria o 

mesmo que se utilizar de um verdadeiro processo de conhecimento, travestido de 

procedimento monitoria, o que inviabilizaria totalmente o manejo deste instituto. 

Para Jose Rogerio Cruz e Tucci, (1997: 74) advogando a impossibilidade da 

propositura da acao monitoria em desfavor da Fazenda Publica, anota que : 

(.. .) verifica-se que o procedimento monitorio tracado para a execucao de quantia 
certa contra a Fazenda Publica nao se amolda, de modo algum, as particularidades 
que conotam o da acao ora examinada. Destarte, seria realmente impraticavel 
admitir-se a emissao de uma ordem de pagamento, exarada no bojo do 
procedimento monitorio, dirigida a Fazenda Publica. Basta atentar-se para a regra 
do inc. I I do art. 730 do CPC, impositiva do " pagamento na ordem de 
apresentacao do precatorio", para concluir-se pela inadmissibilidade da acao 
monitoria em face da Fazenda Publica. A inadequacio desse meio processual, no 
caso de credito por quantia certa, resulta flagrante. 

Vicente Greco Filho, ( Revista de Processo 80/158), tambem entende descaber 
acao monitoria contra a Fazenda Publica : 

(....) contra a qual deve haver titulo sentencial, com DGJ para pagamento por 
meio de oficio, como previsto no art. 100 da CF e por meio de dota93o 
orcamentaria. Contra a Fazenda nao se admite ordem de pagamento, como nao se 
admite penhora, devendo, pois, haver processo de conhecimento puro, com 
sentenca em DGJ e execucao, nos termos do art. 100 da CF e 730 do C6digo. 

Doutro lado, existe uma outra corrente doutrinaria, que apesar de minoritaria, e 

integrada por doutrinadores de nao menos importancia e defendem a possibilidade da 

Fazenda Publica participar no polo passiva da Acao Monitoria, desde que lhe seja 

concedido os beneficios previstos na Constituicao Federal bem como na legislacao infra-

constitucional. Firma-se esta corrente, no sentido de que inexiste qualquer previsao em 

sentido contrario. 

Jose EduardoCarreira Alvim, (1995: 103), entende que: 

Inexiste qualquer incompatibilidade entre a acao monit6ria e as pretensoes de 
pagamento de soma em dinheiro contra a Fazenda Publica. O procedimento 
monitorio, tanto o quanta o ordinario, possibilita a cognicao plena, desde que a 
Fazenda Publica ofereca embargos. Assim, se o credor dispoe de um cheque 
emitido pela Fazenda Publica, que tenha perdido a eficacia de titulo executivo, 
nada impede se valha da acao monitoria para receber o seu credito; 
identicamente, aquele que dispoe de um empenho ou qualquer documento de 
credito que atenda aos requisites legais dispoe de documento idoneo para instruir 
o pedido monitorio. 
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Ada Pelegrini Grinover, RJ,Consulex,(Ano I,n° 6, 30.07.97), apud, Ricardo 

Raboneze. Acao Monitoria em face da Fazenda Publica. Juris Sintese n° 20 Nov/Dez/99, 

em comentario sobre o tema, perfilha a mesma opiniao. Diz a ilustre doutrinadora: 

Nao vejo nenhuma incompatibilidade entre um procedimento que visa 
exclusivamente a abreviar o caminho para a formacao de um titulo executivo e a 
execucao deste titulo executivo contra a Fazenda Publica, que vira depois. O que 
se consegue, atraves do procedimento monit6rio, nada mais e do que o titulo 
executivo. Se posso fazer valer um titulo contra a Fazenda Publica, pelas formas 
proprias, adequadas a execucSo contra a Fazenda Publica, tambem posso 
eonstitui-lo de forma abreviada contra a mesma Fazenda Publica. Sem duvida 
nenhuma ha documentos escritos que podem ser utilizados e que nSo tem forca de 
titulo executivo contra a Fazenda Publica, como, v.g., o empenho. Tratar-se-a 
somente de observar as prerrogativas da Fazenda Publica no procedimento 
monitorio, beneficio de prazo para embargos (contestar) e talvez a garantia do 
duplo grau quando a sentenca condicional se consolidar. Apenas em caso de nSo 
oposi?ao de embargos, a Fazenda Publica podera embargar a execucao de 
maneiro ampla, mas essa visao nao se aplica so a ela, mas a qualquer devedor que 
n3o tenha impugnado o mandado inicial. E o que se passa a ver analisando a 
amplitude maior ou menor, da materia levantada nos embargos a execucao. Trata-
se , agora, dos embargos em sentido estrito, dos embargos do 
executado.Constitui-se o titulo executivo, porque foram rejeitados os embargos -
contestafao - ou porque nao foram opostos e, agora, comeca o processo de 
execucao, atraves do titulo necessario, possibilitando a oposic3o de embargos 
como a^ao incidente dentro do processo de execucao (...). E, com isso, tambem a 
Fazenda Publica, quando revel, tera assegurada a garantia do contraditorio nos 
embargos a execucao. 

Mesmo reconhecendo que a teoria dos doutrinadores que defendem a participacao 

do Estado no polo passivo do procedimento monitorio, mereca respeito, vislumbra-se que 

a teoria da corrente doutrinaria que refuta tal procedimento deve prevalecer. Pois, entende-

se que admitir a Fazenda Publica ser demandada no polo passivo da Acao Monitoria, com 

todas as prerrogativas que lhe sao conferidas, seria macular, ou seja, ferir de rnorte os 

principios, fundamendos e objetivos deste instituto juridico. 

2.3.2 Interesse de Agir 

Por interesse de agir depreende-se a analise do binomio necessidade-adequacao. 

Como necessidade, compete ao autor da demanda demonstrar que sem a 

interferencia do Poder Judiciario sua pretensao corre risco de nao ser satisfeita 

espontaneamente pelo reu, ou seja, implica existencia de dano ou perigo de dano juridico, 

em decorrencia de uma lide. 

Cabe ainda lembrar que e da natureza do interesse de agir a facultatividade, 

correspondente a possibilidade de escolha pelo autor da tutela pertinente que melhor lhe 
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aprouver no caso concrete. Dai porque se aceitar a opcao do autor por uma acao de 

conhecimento, mesmo que seja portador de uma prova escrita desprovida de forca 

executiva, o que o possibilitaria manejar, via procedimento monitorio. 

Para Fatima Nancy Andrighi, (1996: 16) : 

Aplicado o principle- da disponibilidade do rito pelo credor, ao juiz e" vedado 
determinar, de oficio, que o pedido transite sob o rito da acao monit6ria, por duas 
razoes: uma porque estara impondo uma perda parcial do seu credito e ao 
judiciario nao e permitido transacionar com o direito da parte, salvo com sua 
expressa concordancia; outra porque o autor expressamente abdicou do beneficio 
legal do rito celere ao propor acao sob outro rito. 

Assim, faltando interesse de agir, ocorrera a extincao do processo sem julgamento 

do merito, por carencia de acao. 

2.3.3 Possibilidade Juridica do Pedido 

A possibilidade juridica do pedido, pressupoe inicialmente que a pretensao do 

autor, postulada em juizo, devera estar ancorada abstrativamente em uma cominaeao legal. 

Todavia, o autor ao demandar em juizo, formula dois pedidos. O pedido mediate 

que e o de direito material, formulado contra o reu, visando a entegra do direito objetivo 

material. E o pedido imediato, de natureza processual, formulado contra o Estado-Juiz, 

pelo qual se exige uma sentenca de merito que sujeite o reu a observancia e entrega do 

bem requerido. 

Constitui-se entendimento pacifico na doutrina que apenas a possibilidade juridica 

do pedido imediato deve ser considerada como condicao da acao. 

Por ultimo, cabe lembrar que na Acao Monitoria devera ser observado ainda, que o 

autor devera instruir obrigatoriamente a inicial com uma prova documental ou escrita. 
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3 R E Q U I S I T E S , C I T A C A O E PROCEDIMENTO 

3.1 Requisitos da Acao Monitoria 

Assunto de relevante importancia, diz respeito a observacao dos requisitos 

imprescindiveis ao manejo do procedimento monitorio. Sao tres os requisitos necessarios a 

proposicao da Acao Monitoria: prova documental ou escrita do credito; fungibilidade e 

liquidez do credito e o pedido. 

Faltando algum desses requisitos, que deverao estar presentes na peca exordial, o 

magistrado, concedera um prazo legal de 10 dias para que o autor a emende, sob pena de 

indeferimento. 

3.1.1 Prova Escrita 

Conforme dito alhures, o legislador brasileiro optou pela especie de Acao 

Monitoria documental, onde se faz necessario a apresentacao de prova escrita. Assim, 

constitui-se requisito indispensavel que a peticao inicial esteja devidamente instruida 

mediante uma manifestacao escrita da vontade do devedor. 

Pode-se conceituar prova escrita como sendo todo documento idoneo, merecedor 

de fe, que possa caracterizar a existencia de uma obrigacao. Em se tratando-se de 

procedimento monitorio, exige-se ainda, que esse documento seja desprovido de eficacia 

executiva e seja capaz de convencer e motivar o Juiz a expedir o mandado injuntorio, 

antes que a parte demandada seja citada. 

WAMBIER (1999:252), conceitua prova escrita como sendo " qualquer 

documento isolado ou grupo de documentos de que seja possivel o juiz extrair razoavel 

conviceao acerca da plausibilidade da existencia do credito pretendido". 

Para Cristiane Delfino Rodrigues Lins (2000:11/13): 

Dentre as provas eseritas tem-se como sendo as mais comuns aquelas 
provenientes do proprio punho do devedor, escrito por terceiro e por si 
chancelado diretamente, ou mediante procuracao, onde este reconhece obrigacao 
de pagar divida liquida ou entregar coisa fungivel ou determinado bem movel 
pelo proprio devedor ou de quern o represente. Tais provas por constar confissao 
de divida pelo devedor, conferem maior seguranca ao julgador sobre os fatos e o 
direito reclamado pelo credor, dai o fato de serem as mais utilizadas no manejo da 
acao monitoria, no entanto, nao sao as linicas possiveis de embasa-la. 
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Ernani Fidelis dos Santos (1996: 4), ao discorrer sobre o tenia assevera que: 

O documento escrito mais comum como titulo monitorio e o que vem assinado 
pelo proprio devedor, nao importa qual seja a sua forma, a exemplo dos contratos, 
das declaracoes unilaterais com informacao ou nao da causa da obrigacao, das 
missivas ou dos meros bilhetes. 

Ja Humberto Theodora Junior (2000:339/34), ao se manifestar sobre o assunto diz: 
N3o e imprescindivel, portanto, que o documento esteja assinado, podendo 
mesmo ser acolhido o que provem de terceiro ou daqueles registros, como os do 
comerciente ou dos assentos dom&ticos que nao costumam ser assinados, mas 
aos quais se reconhece natural forca probante (CPC, art. 371, n° III) . Pouco 
importa, outrossim, que o documento escrito nao contenha a firma do devedor, se, 
por outro documento se obtem a certeza de que este o reconheceu como 
representative de sua obrigacao. O conjunto documental pode, dessa forma, gerar 
a conviccao do Juiz sobre o direito do credor, mesmo quando cada um dos 
escritos exibidos nao seja, isoladamente, capaz de comprova-lo. 

Neste sentido argumenta ainda WAMBIER(1999: 296): 

Imagine-se a carta, cujo remetente agradece ao destinatario um empr^stimo em 
dinheiro, obrigando-se a restitui-lo em determinado dia. Pense-se no bilhete, que 
um agricultor deixa na fazenda vizinha, dizendo que por emprestimo alguns sacos 
de cafe de certo tipo e que repora outras, de igual especie e quantidade, num dia 
prdximo. Conceba-se o caso em que um antiquario escreve a um cliente 
acusando o recebimento do preco de uma estatueta rara e promete entrega-la at6 
certa data. Nenhum desses escritos e titulo extrajudicial. Cada um deles constitui, 
prova escrita de uma das obrigacoes referidas no art. 1.102 a. 

Por derradeiro, convem relembrar que nao estando a peca vestibular devidamente 

instruida com prova escrita, o Juiz, antes de indeferi-la, concedera um prazo para que o 

autor a emende. 

3.1.2 Fungibilidade e Liquidez do Credito 

Para que o juiz possa individuar a prestacao reclamada pelo autor, torna-se 

imprescindivel que a prova apresentada pela parte, tenha em si, a certeza, liquidez e 

exigibilidade da obrigacao contraida. 

Fungibilidade nada mais e do que a possibilidade de a coisa ou bem reclamado 

pelo autor poder ser permutado por outro da mesma especie, qualidade e quantidade. 

Ja a liquidez representa a obrigatoriedade do pedido formulado pelo autor estar 

estribado na demonstraeao de calculos matematicos que indiquem uma quantia certa e 

delimitada. 

Para Humberto Theodora Junior, (2000:340): 
A prova a cargo do autor tem de evidenciar, por si so, a liquidez, certeza e 
exigibilidade da obrigacao, porque o mandado de pagamento a ser expedido 
liminarmente tem de individuar a prestacao reclamada pelo autor e nao havera 
oportunidade para o credor completar a comprovacao do credito e seu respectivo 
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objeto. Alem disso, o mandado de pagamento so pode apoiar-se em obrigacao 
cuja existencia nao reclame acertamento ulterior e cuja atualidade ja esteja 
adequadamente comprovada. 

Ja WAMBIER, (1999: 283), ao tratar sobre o assunto nos ensina : 

NSo ha espaco para nenhum procedimento liquidatorio - quer entre a expedicao 
do mandado e sua comunicaeao ao reu, quer entre a fase cognitiva e a executiva. 
Alias, e tambem por essa razao, tera de acompanhar a inicial o demonstrative do 
calculo da quantia devida, de que trata o art. 604, pois, na hip6tese de ser 
concedido o mandado de cumprimento e o reu nao embarga-lo, diretamente se 
ingressara na fase executiva. 

3.1.3 Do Pedido 

De acordo com o art. n° 296, do CPC, o pedido formulado pelo demandante na 

inicial, deve ser certo e determinado no sentido de outorgar aos demais sujeitos do 

processo a certeza e clareza quanto a pretensao exigida, principalmente no que se refere ao 

pedido imediato. 

Assim, o pedido e a postulacao formulada pelo autor em juizo, que em se tratando 

de procedimento monitorio devera ser de pagamento de determinada soma em especie ou 

para entrega de uma coisa fungivel ou determinado bem movel. 

3.2 Citacao na Acao Monitoria 

Outro assunto bastante controvertido que ainda divide os nossos doutrinadores, e o 

de conceber os tipos de citacao passiveis de serem empregados no procedimento 

monitorio. 

Os doutrinadores que formam a corrente majoritaria, defendem que no 

procedimento monitorio somente devera ser aceita a citacao pessoal do reu, ou seja, quer 

atraves de Oficial de Justica ou via Correios, com aviso de recebimento. 

Para essa corrente doutrinaria, a citacao ficta compreendendo essa a citacao por 

edital que e aquela que sendo o citando desconhecido, indeterminado, ou se este esta em 

lugar incerto ou inacessivel, supletiva a citacao pessoal, publica-se esta em orgaos oficiais 

e jornais de grande circulacao e a citacao por por hora certa que consiste em que notando o 

Oficial de Justica que o reu ao ser procurado por tres vezes nao e encontrado e tenta se 

ocultar, marca uma data com hora delimitada e perante duas testemunhas le a citacao 
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dando-a como realizada, jamais poderao ser aceitas no procedimento monitorio, 

argumentam esses doutrinadores que a Acao Monitoria tem natureza constitutiva e assim 

sendo, o curador nomeado pelo Juiz para representar o ausente, nao tem legitimidade para 

contestar via embargos monitorios e muito menos para permitir a constituicao de um titulo 

executivo. 

Para Ernane Fidelis dos Santos, apud, Luiz Rodrigues Wambier,( 1999: 295) 

entende: 

que a citacao ficta, editai e hora certa, nao se comporta, porem, no procedimento, 
porque, de alguma forma, para aceitacao da formagao do titulo por omissao de 
defesa, ha mister efetiva manifestacao de vontade, que esta alem dos poderes de 
atuacao do curador, Este, por outro lado, com a simples missSo de se opor em 
defesa, nao pode demonstrar interesse a embargos, que sao verdadeira acao. Na 
impossibilidade, pois de citacao direta, ao credor so resta a opcao do processo de 
conhecimento. 

Do outro lado da polemica esta uma outra corrente doutrinaria que apesar de ser 

minoritaria, manifesta um entendimento mais convincente. 

Defende esta corrente que no procedimento monitorio e perfeitamente admissivel 

tanto a citacao pessoal do reu, como a citacao ficta porque: 

Primeiro, a Lei nao preve nenhuma modalidade especifica de citacao para o 

procedimento monitorio, e assim sendo, todas sao possiveis. 

Segundo, de acordo com uma pesquisa realizada de ambito nacional, os casos de 

citacao ficta , no procedimento monitorio, nao ultrapassa o percentual de 1,5 % ( um e 

meio por cento), do total de acoes manejadas, o que se constitui um percentual irrisorio. 

Terceiro, nao admitir a citacao ficta no procedimento monitorio, constitui-se numa 

pretensao bastante grave, pois, bastaria ao advogado da parte re induzi-la a se ocultar para 

nao ser citado pessoalmente o que inviabilizaria completamente o manejo da Acao 

Monitoria, forcando, desta forma, o autor a buscar guarida no processo de conhecimento. 

Neste sentido preleciona Cristiane Delfino Rodrigues Lins (2000: 3/14): 

O melhor entendimento, no entanto, deveria ser quanto a possibilidade de 
realizacSo de citacao ficta no procedimento monitorio, pois tivesse o legislador a 
pretensSo de proibir este tipo de citacao teria aberto ressalvas num dos artigos que 
dispQe sobre a acao monitoria. Se nao ofez, e porque nao ha restricoes quanto a 
sua possibilidade. Ademais, nao sao raros os casos em que o devedor se omite 
com a pretensao de evitar a citacao. Se admitido a hipotese de impossibilidade de 
citacao ficta, frustada estaria a pretensao do credor, sendo o mesmo obrigado a 
propor ac3o ordinaria para obtencao do titulo executivo, perdendo com isto a acao 
monitoria sua principal finalidade. 
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3.3 Procedimento da Acao Monitoria 

A acao monitoria consubstacia-se num procedimento hibrido, ou seja, inicia-se 

com um procedimento de cognicao sumaria de rito especial, mas que apos a interposicao 

dos embargos monitorios, converte-se em procedimento ordinario de cognicao exauriente. 

A peticao inicial devera estar em conformidade com os arts. 282 e 283, do Codigo de 

Processo Civil. 

Proposta a acao, o juiz analizara os requisitos e condieoes da acao, os pressupostos 

processuais e principalmente se a inicial esta devidamente instruida mediante prova escrita 

desprovida de eficacia executiva, e caracterizadora de um credito. 

Estando a inicial incompleta, abrira o magistrado, mediante despacho, um prazo de 

10 dias, para que o autor a emende sob pena de indeferimento ou estando a inicial 

devidamente instruida com prova escrita, capaz de motiva-lo, deferira o juiz a expedicao 

do mandado monitorio, com as devidas advertencias legais, para que o reu seja citado. 

Neste sentido, cabe lebrar o entendimento do eminente Humberto Theodoro Junior 

(2000:336): 

Convencido o juiz de que ha suporte fatico-juridico para o processamento da acao 
monitoria, determinara, ao deferir a peticao inicial, a expedicao do mandado 
monitorio ou de injuncao, isto e, mandado que nao e de citacao para contestar a 
ac§o, nem de citacao para pagar a divida sob pena de penhora, mas simplesmente 
"mandado de pagamento" ou de "entrega de coisa". A citacao da acao monitdria 
transmite, pois, uma injuncao e nada mais. 

Infere-se ressaltar que a decisao que expede o mandado monitorio devera ser 

motivada, de acordo com o que preceitua o art. 93, inc. IX, da Constituicao Federal. 

Assunto bastante polemico, diz respeito em saber se o decisao que determina a 

expedicao do mandado injuntorio e interlocutoria contra a qual cabe agravo de 

instrumento ou constitui-se numa decisao que somente podera ser discutida quando da 

interposicao dos embargos monitorios. 

Para Vicente Greco Filho, ( 1995: 157), o ato que determina a expedicao do 

mandado de citacao, "e decisao interlocutoria, contra a qual cabe agravo de instrumento 

sem efeito suspensivo, efeito esse que pode ser obtido por meio de mandado de seguranca 

nos casos que a doutrina e a jurisprudencia tem admitido o remedio constitucional para tal 

fim". 
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Nao obstante o entendimento do brilhante doutrinador, vislumbra-se que o melhor 

entendimento e o de que o deferimento de expedicao do mandado monitoria constitui-se 

um mero despacho declarators, contra o qual nao cabe agravo de instrumento, cabendo ao 

reu discuti-lo quando da interposicao dos embargos monitorios. 

Citado o reu, via mandado monitorio, cabe a ele optar, no prazo de 15 dias, por um 

dos seguintes caminhos: 

3.3.1 Cumprimento da Obrigacao 

Podera o reu cumprir o mandado monitorio, pagando a quantia exigida ou 

entregando a coisa pretendida no prazo de quinze dias. 

Procedendo assim, o reu, o juiz proferira uma sentenca de extineao do processo, 

com julgamento do merito. Na sentenca, o magistrado declarara o reu isento das custas 

processuais e dos honorarios advocaticios, como estimulo proporcionado pela lei ao 

abreviamento da solucao da lide. 

Assim procedendo o reu, surge a polemica em se saber quem bancara o onus dos 

honorarios advocaticios e das despesas processuais. 

Segundo Cristiane Delfino Rodrigues Lins (2000:5/14): 

Prevalece, porem o entendimento de que optando o credor, pelo procedimento 
monitorio, ao inves do ordinario, onde teria o mesmo a oportumdade de ser 
ressarcido de todas as depesas processuais efetuadas em decorrencia da 
propositura da acao, estara expressamente renunciando ao direito de ser 
ressarcido de tudo quanto dispendeu com a propositura da ac2o. Nao cabendo 
pois, ao Estado arcar com as despesas das quais o autor, quando da propositura da 
monitoria tinha conhecimento, que cumprindo o devedor o teor do mandado 
estaria dispensado de tais pagamentos. 

3.3.2. Defesa via Embargos 

A defesa do reu na Acao Monitoria e feita via embargos monitorios. 

Citado o reu, podera ele em sua defesa, interpor os chamados embargos monitorios, 

e assim o fazendo, a principal conseqtiencia e que o procedimento especial do 

procedimento monitorio converte-se em procedimento ordinario. 
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Defendendo-se o reu atraves da interposicao dos embargos no prozo de 15 dias 

previstos no art. n° 1.102 b, o mandado de pagamento fica suspenso, e a amateria argiiivel 

pelo devedor e a mais ampla possfvel. 

Para Cristiane Delfino Rodrigues Lins (2000:6/7/14): 

Os embargos so podera ser interposto por quern e parte na relacao processual da 
acao monitoria, n3o e admitido a interposicao dos embargos por terceiros. 
Havendo dois ou mais reus, £ perfeitamente possfvel haja interposicao por apenas 
um deles, alguns ou todos em conjunto. Sendo interposto mandado monit6rio por 
apenas um dos reus, o mandado inicial convertera em titulo executivo de pleno 
direito com relacao aos omissos, ressalvando-se porem, os casos em que ocorre 
litisconsorcio uniterio e de embargos que veiculem defesas comuns a todos os 
liticonsortes. Ressalvando estas hipoteses, perfeitamente possivel sera a 
propositura de execucao defmitiva com relacao aos reus ou reu omissos. 

Nesta fase do processo, podera o reu discutir todas as execoes possiveis, tanto as de 

natureza material quanto as de natureza processual. 

Cabe lembrar ainda, algumas diferencas existentes entre os embargos monitorios e 

os chamados embargos a execucao; dentre outras pode-se elencar as seguintes: 

I - O prazo para interposicao dos embargos minitorios e de 15 dias, ja os embargos a 

execucao deverao ser opostos no prazo de 10 dias; 

I I - Nos embargos monitorios nao se faz necessario que o juiz esteja seguro mediante 

penhora, diferentemente do que ocorre quando da interposicao dos embargos a 

execucao; 

I I I - Os embargos monitorios sao interpostos nos proprios autos do procedimento 

monitorio, ja os embargos a execucao sao interpostos em apenso; 

IV - Nos embargos monitorios podera o reu alegar todas as materias de defesa, tanto as 

processuais quanto as substanciais, diretas ou indiretas, nos embargos a execucao essa 

defesa sera bem mais restrita; 

V - Os embargos monitorios podem ser caracterizados como sendo embargos em 

sentido latu ja os embargos a execucao, como sendo embargos em sentido estrito; 

V I - Nos embargos monitorios as partes deverao ser denominadas como embargante e 

embargado, ja nos embargos a execucao as partes deverao ser denominadas como 

executante e executado. 

Havendo rejeicao liminar dos embargos interpostos, podera o reu manejar o 

recurso de apelacao, de forma analogica ao que preceitua o art. n° 520, do Codigo de 

Processo Civil, devendo o recurso ser recebido apenas no efeito devolutivo. 
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E no caso de a apelacao ser recebida apenas no efeito devolutivo, surge a questao 

de como o recurso seria instruido sem que fosse prejudicado o prosseguimento normal da 

execucao. 

Para Antonio Carlos Marcato (1998: 101), deve-se : 

Extrair translado para a subida da apelacao, extrair carta de sentenca para o 
prosseguimento da execucao ( ainda que o que se executa nao seja sentenca, mas 
documento ao qual se somaram o preceito judicial e o fato da rejeicao ou 
improcedeneia dos embargos) ou processar a continuidade da execucao em autos 
suplementares, onde houver. 

Caso os embargos monitorios sejam julgados improcedentes, o mandado monitorio 

sera automaticamente convertido em titulo executivo judicial, podendo o autor, a partir de 

entao, executa-lo em conformidade com o que dispoe o Codigo de Processo Civil. 

3.3.3 Coisa Julgada na Acao Monitoria 

No procedimento monitorio tem-se a coisa julgada material no que diz respeito ao 

direito do autor em relacao ao reu, de duas formas: 

Primeira, pela revelia e essa compreende nao so o reu que deixa de comparecer em 

juizo, no prazo que lhe foi concedido no mandado de pagamento inicial, mas tambem, 

quando o reu mesmo comparecendo em juizo, deixa de embargar. 

Segundo, pela sentenca que julga o merito dos embargos tempestivamente 

manajados pelo reu. 

Caracterizada a revelia do reu, precluso estara para ele o direito des discutir os 

fatos alegados pelo autor na inicial, convertendo-se por consequencia o mandado 

monitorio em titulo executivo judicial, e, desta forma, concedendo-se ao autor a 

oportunidade de prosseguir na execucao forcada. 
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4 ANTECIPACAO DE TUTELA NA ACAO MONITORIA 

Atualmente, o acesso a justica bem como uma forma de tornar mais celere a 

entrega da prestacao jurisdicional, constituem-se num dos anseios da sociedade, 

transformando-se, por conseqiiencia, no nucleo concentrador das preocupacSes dos 

doutrinadores do Direito Processual. 

Esses doutrinadores, tem buscado, atraves de aprofundados estudos, subsidiar o 

legislador, sugerindo, em suas conclusoes, a adocao de condutas praticas, no intuito de 

propiciar por parte do Estado, uma prestacao jurisdicional mais rapida ao cidadao. 

No amago de tais ideias, despontou ha mais de uma decada, o culto da entrega dos 

feitos da tutela antecipada, no direito brasileiro, procedimento de ha muito praticado nos 

paises estrangeiros. O referido instituto comeea, assim, a se estruturar no direito formal 

brasileiro, como uma das formas de realizacao da justica. 

Doutro lado, despontando como uma das manifestacoes mais importantes do 

procedimento diferenciado visando a efetividade do processo, consubstancia-se na 

atualidade, o procedimento monitorio. 

Positiva o art. 1.102 a, do CPC, que o titular de prova escrita sem eficacia de titulo 

executivo que pretender o pagamento de soma em dinheiro, ou a entrega de coisa fungivel 

ou de determinado bem movel, esta autorizado a propor a acao monitoria. Neste 

procedimento, estando a peticao inicial devidamente instruida, o juiz deve deferir, sem a 

ouvida do reu, a expedicao de mandado de pagamento ou de entrega de coisa, que se 

tornara definitivo em caso de nao oposicao ou de rejeicao dos embargos. 

No procedimento monitorio emprega-se a tecnica da cognicao exauriente, ou seja, 

uma vez apresentados os embargos, seguem-se as regras do procedimento ordinario onde o 

reu podera alegar qualquer materia. 

A tecnica monitoria, ao pressupor que a ausencia de iniciativa do reu ratifica a 

existencia de um direito que ja era aceito como provavel, apenas confirma a necessidade 

de um tratamento diferenciado aos direitos evidentes. Parte-se do principio de que a prova 

escrita e a inercia do devedor sao suficientes para a formacao do titulo executivo. Torna-se 

necessario entender que o titulo executivo judicial, formado pelo procedimento monitorio, 

fixa-se na existencia de prova escrita capaz de demonstrar, em alto grau de probabilidade, 

a existencia do direito. O legislador ao criar o procedimento monitorio, aceitou o risco que 

a defesa corre em nome da necessidade de tutela adequada dos direitos evidentes. 
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Todavia, o procedimento monitorio somente tornar-se-a efetivo se tiver um 

mecanismo capaz de conter o abuso do direito de defesa e, desta forma, os embargos 

infundados. Este mecanismo se consubstancia na tutela antecipatoria, unica via capaz de 

permitir ao autor que provar os fatos constitutivos do seu direito nao seja prejudicado pelo 

tempo necessario para a elucidacao da defesa apresentada pelo embargante. 

Evidencia-se, na realidade que o devedor ao exercer a sua defesa atraves dos 

embargos ao mandado, nao esta livre de se ver tentado a dela abusar. 

Doutro lado, e possivel, de fato, que o reu queira se valer dos embargos no intuito 

apenas de protelar a realizacao de um direito firmado pelo autor. Nao se deve esquecer 

que, o intuito protelatorio, na acao monitoria, evidentemente nao pode ser desconsiderado, 

principalmente porque esta acao visa a tratar de forma diferenciada um direito evidente. 

Outra hipotese que tambem pode acontecer no procedimento comum, e a 

possibilidade de que o autor necessite desde logo do bem da vida perseguido para nao ter 

direito prejudicado de forma irreparavel. No procedimento monitorio e obviamente 

possivel a tutela antecipatoria fundada no art. 273,1, do CPC, a semelhanca do que ocorre 

no direito italiano. 

Dentro de uma visao superficial, poder-se-ia nao compreender a razao para a tutela 

antecipatoria, baseada em fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparacao, no 

procedimento monitorio, imaginando-se que a tutela cautelar do arresto seria suficiente 

para proteger o credor. 

Para que se possa entender a razao para a tutela antecipatoria neste caso, faz-se 

necessario lembrar o que se passa no direito italiano, onde e admitida a antecipacao de 

pagamento de soma, entre outras hipoteses, quando a prestacao em dinheiro e 

imprescindivel para proteger um bem nao patrimonial, como por exemplo : a indenizacao 

antecipada para aliviar um estado de necessidade causado pelo ilicito. Nestes casos, o 

objetivo da tutela nao e o direito de credito, mas sim o direito que lhe e conexo. 

A antecipacao de pagamento de quantia, nestes casos, nao tem por escopo 

assegurar o Juizo ou a viabilidade da realizacao do direito de credito, mas sim a realizar 

antecipadamente o direito de credito para permitir a efetiva tutela de um direito que lhe e 

conexo e merecedor de especial protecao, como por exemplo o direito ao sustento ou a 

saude. 

Destarte, evidencia-se a efetivacao da tutela antecipada na acao monitoria na 

hipotese de prova inequivoca ou de nao contestacao do fato constitutive do direito, na 
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presenca de embargos que sejam protelatorios ou infundados bem como para assegurar a 

realizacao de um direito fundamental conexo ao direito de credito. 

5 PROCEDIMENTO E X E C U T I V O DA ACAO MONITORIA 

De posse do titulo executivo judicial, dara inicio o credor a fase executiva do 

procedimento monitorio. Nao ha necessidade de uma peticao inicial de execucao, bastando 

ao executante efetuar um requerimento, solicitando que o juiz defira a expedicao do 

mandado citatorio ao executado. 

Citado o devedor, na fase executiva, podera este ainda, cumprir a obrigacao ou em 

vinte e quatro horas nomear bens a penhora. Nomeando bens a penhora, ser-lhe-a 

facultado no prazo de 10 dias opor os chamados embargos a execucao. 

Tendo em vista que a execucao sequential do procedimento monitorio esta fundada 

em titulo executivo judicial, tem-se em principio que a cognicao dos embargos estaria 

restrita as materias contidas no art. 741, do Codigo de Processo Civil. 

Entretanto, sustemtam alguns doutrinadores, com razao, que esse limite de 

cognicao so deve ser imposto quando o devedor apresentar defesa na Acao Monitoria. Se 

ele citado permaneceu revel, permitindo a conversao do mandado inicial em titulo 

executivo judicial, a cognicao dos embargos nao estaria limitada a materia enumerada no 

art. 741, do CPC, aplicando-se o contido no art. 745, do CPC, nao obstante em ambos os 

casos a execucao esteja fundada em titulo executivo judicial. 

Assim, para Jose Rogerio Cruz e Tucci ( 1995: 69),: 

Os embargos, portanto, quando tenha ficado inerte o demandado no processo da 
acao monitoria, serao de cognicao plenaria, a teor do art. 745 do Codigo de 
Processo Civil, podendo o embargante suscitar, alem das materias previstas no 
artigo 741, qualquer outra que lhe seria licito deduzir como defesa no processo de 
conhecimento, inclusive e principalmente aquela concernente a fato 
superveniente, assegurando-lhe, destarte, todos os meios regulares de oposicao ao 
processo executivo. 

Todavia, Embora esse seja o pensamento da corrente majoritaria do Direito 

Processual, o melhor entendimento devera ser aquele que se manifesta no sentido de que 

permanecendo inerte ou nao o reu, somente podera ele discutir nos embargos a execucao 
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as materias contidas no art. 741, do Codigo de Processo Civil, pois, do contrario, seria 

privilegiar o contumaz. 
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CONCLUSAO 

Assim, tendo em vista tudo o que foi pesquisado, pode-se concluir que: 

I - A finalidade da Acao Monitoria e abreviar a entrega de um titulo executivo judicial, sem 

a demora observado quando da utilizacao do processo de conhecimento. 

I I - Os fundamentos da Acao Monitoria sao propiciar a entrega de titulo executivo judicial 

aquele dentetor de prova escrita desprovida de forca executiva e que esteja apto a pleitear 

o pagamento de soma em especie ou a entrega de coisa fungivel ou determinado bem 

movel. 

I I I - A Acao monitoria constitui-se numa opcao que a lei coloca a disposicao do credor e 

nao numa imposicao legal, cabe a este desde que detentor de prova escrita nao executavel 

optar sobre qual procedimento quer utilizar. 

IV- A peticao inicial da acao monitoria devera estar instruida obrigatoriamente mediante 

prova escrita sem forca executiva, sob pena de indeferimento. 

V- A decisao que defere a expedicao do mandado monitorio constitui-se um simples 

despacho declarators, contra o qual cabe agravo de instrumento 

V I - No propcedimento monitorio e perfeitamente possivel a utilizacao de todas as especies 

de citacao, inclusive a ficta, pois, nao aceitar este tipo de citacao seria inviabilizar o 

manejo da acao monitoria. 

V I I - Contra a sentenca que rejeita liminarmente a interposicao dos embargos monitorios, 

cabe recurso de apelacao, que sera recebido apenas no efeito devolutivo. 

VI I I - Como nas especies de acao, no procedimento monitorio as condieoes da acao sao: 

legitimidade ativa e passiva; interesse de agir e possibilidade juridica do pedido. 

IX- Os requisitos da acao monitoria sao: prova escrita; fungibilidade e liquidez do credito 

e o pedido. 

X- Quanto da possibilidade ou nao da Fazenda Publica figurar no polo passivo da acao 

monitoria, o melhor entendimento, que inclusive e majoritario, e o da impossibilidade de 

se demandar o Poder Publico via monitoria, porque se assim o fizessemos, diante das 

prerrogativos que o Estado tem tanto na Constituicao como na legislacao infra-

constitucional, estariamos ferindo de morte os pricipios, fundamentos e objetivos da acao 

monitoria. 
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X I - Permanecendo inerte o reu no procedimento monitorio, precluso estara para ele 

discutir os fatos e direito alegados pelo autor na inicial, convertendo-se por consequencia 

o mandado monitorio em titulo executivo judicial. 

X I I - A denominacao das partes nos embargos monitorios devera ser de embargante e 

embargado, ja nos embargos a execucao devera ser de executante e executado. 

XI I I - Os embargos monitorios nao devem ser confundidos com os embargos a execucao, 

pois, os embargos monitorios deverao ser interpostos no prazo de 15 dias ja os embargos a 

execucao no prazo de 10 dias; os embargos monitorios serao interpostos nos proprios 

autos do procedimento monitorio ja os embargos a execucao em apenso; nos embargos 

monitorios nao necessidade de o juiz esteja seguro mediante penhora, diferentemento dos 

embargos a execucao. 

XIV- Os embargos monitorios podem ser caracterizados como sendo embargos em 

sentido lato, ja os embargos a execucao como sendo embargos em sentido estrito. 

XV- A acao monitoria teve sua irigem historica no Direito Canonico durante a Idade 

Media. 

X V I - Existem duas especies de acao monitoria, a acao monitoria documental originaria do 

Direito Processual Italiano e a acao monitoria pura de origem no Direito Processual 

Alemao. 

XVI I - Desde que os embargos monitorios sejam julgados procedentes extingue-se o 

procedimento monitorio com julgamento do merito. 

XVII I - Pode ser conceituado como prova escrita, todo documento idoneo,merecedor de fe 

que possa servir para caracterizar a existencia de uma obrigacao. 

XIX- Cabe a antecipacao de tutela na acao monitoria, na hipotese de prova inequivoca ou 

da nao contestacao do fato constitutivo do direito, na presenca de embargos protelatorios 

ou infundados bem como para a realizacao de um direito fundamental conexo ao direito de 

credito. 

XX- Nao ha duvidas de que as alteraedes que se vem procedendo no campo do Processo 

Civil, na ultima decada, sao reflexos dos anseios da populacao por uma justica mais agil e 

eficaz. E a Acao Monitoria constitui-se num dos institutos juridicos que tem contribuido 

para a consecucao de uma prestacao jurisdicional mais celere. 
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ANEXO - A 

L E I 9079 D E 14 DE JULHO D E 1995 

"Art. 1° - E acrescentado ao Livro IV, Titulo I , da L. 5.869/73, CPC, Capitulo XV, 

sob a rubrica ' Da agao Monitoria', nos seguintes termos: 

Capitulo XV 

DA AQAO MONITORIA 

Art. 1102 a. A agao monitoria compete a quern pretender, com base em prova 

escrita sem eficacia de titulo executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa 

fungivel ou determinado bem movel. 

Art. 1102 b. Estando a petigao inicial devidamente instruida, o juiz deferira de 

piano a expedigao de mandado de pagamento ou entrega de coisa no prazo de quinze dias. 

Art. 1102 c. No prazo previsto no artigo anterior, podera o reu oferecer embargos, 

que suspenderao a eficacia do mandado inicial. Se os embargos nao forem opostos, 

constituir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Livro I I , Titulo I I , 

Capitulos I I e IV. 

Paragrafo 1°. Cumprindo o reu o mandado, ficara isento de custas e honorarios 

advocaticios. 

Paragrafo 2°. Os embargos independem de previa seguranga do juizo e serao 

processados nos proprios autos, pelo procedimento ordinario. 

Paragrafo 3°. Rejeitados os embargos, constituir-se-a, de pleno direito, o titulo 

executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma prevista no Livro 

I I , Titulo I I , Capitulos I I e IV. 
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Artigo 2°. Esta Lei entra em vigor sessenta dias apos a data de sua publicacao". 

A N E X O - B : 

Jurisprudeneia sobre acao monitoria 

A jurisprudeneia sobre a agao monitoria j a e, atualmente, bastante extensa, embora 

a consagraeao desse Instituto entre nos seja bastante recente, introduzida que foi no 

Codigo de Processo Civil, pela Lei n° 9.079, de 14 de julho de 1995. 

Sao os seguintes os arestos selecionados: 

1- Prova Escrita 

"PROCESSO CIVIL - ACAO MONITORIA - INSTRUCAO INICIAL POR NOTAS FISCAIS. 

MATERIA DE FATO. 

1 - Nao e imprescindivel que o documento esteja, para embasar a inicial da Monitoria, assinado, 

podendo mesmo ser acolhido o que prov£m de terceiro ou daqueles registros, como os do comerciante ou 

dos assentos domesticos que n3o costumam ser assinados, mas aos quais se reconhece natural forca probante 

(CPC, ART. 371). 

I I - Materia de fato (Sumula 07-STJ). 

I I I - Recurso nao conhecido." (Resp. n. 164.190-SP, rel. Ministro Waldemar Zveiter, STJ, 3 a 

Turma, unanime, D J 14.06.99, p. 186). 

2 - Contrato de Abertura de Credito 

" DIREITOS COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. 

EXECUCAO. CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE 

ACOMPANHADO DE EXTRATO CIRCUNSTANCIADO DE MOVIMENTACAO DA CONTA 
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CORRENTE. INEXISTENCIA DE TITULO EXECUTIVO. ORIENTACAO DA SEGUNDA SECAO 

DESTA CORTE. ENUNCIADO N° 168. SUMULA/STJ. RECURSO DESACOLHIDO. 

I - A Segunda Secao desta Corte, no julgamento dos EREsp. 108.259/RS, ao uniformizar o seu 

entendimento, fixou orientacao no sentido de que o contrato de abertura de credito em conta corrente, ainda 

que acompanhado do extrato bancario, nao constitui titulo executivo extrajudicial. 

I I - Nos termos do enunciado n. 168 da Siimula/STJ,' nSo cabem embargos de divergSncia, quando 

a jurisprudeneia do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acordao embargado'." (Bem. DIv. Em Resp. 

n. 136520-DF, rel. Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, ST J, 2 a Secao, unSnime, DJ 21.06.99, p. 72). 

3- Titulo de Credito Prescrito 

"PROCESSO CIVIL - Acao monitoria - Titulo de credito prescrito - Cabimento - CompensacSo -

Inexistencia de reciprocidade de obrigacoes - Mandado de pagamento - Isencao dos onus sucumbenciais. 

I - O titulo de credito nSo mais exigivel, por escrito, enquadra-se no conceito de prova escrita do 

art. 1.102 a do CPC, por representar documento que atesta a liquidez e certeza da divida, confessada na 

cartula. 

I I - Para que se possibilite a compensacao, e mister, dentre outros pressupostos, a reciprocidade das 

obrigacoes. O devedor podera compensar com o credor apenas o que este lhe dever (art. 1.013 do CCB). 

I I I - O mandado de pagamento nao podera incluir o valor de custas processuais e de honorarios 

advocaticios, uma vez que a isencao destes surge como incentivo ao adimplemento espontaneo pelo r6u da 

ordem, a fim de que deixe de embargar caso esteja consciente da existencia da divida". (TAMG — Ap. 

Civ. 226.899-1 - 3 a Cam. Civ. - j . 20.11.96 - rel. Juiz Wander Marotta). 

4- Documento com Eficacia de Titulo Executivo 

" ACAO MONITORIA - Legitimacao ativa - Portador de titulo executivo. 

Nao tem o portador de titulo executivo extrajudicial, nos termos do art. 1.102 a do CPC, opcao entre 

se valer da ac3o monit6ria, que se caracteriza exatamente pelo proposito de enseja-lo a quern nao o tem, ou 

promover imediatamente a sua execucao, inviabilizando-se, desse modo, a tese de que ' quem pode o mais 
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pode o menos' ". ( T A M G - Ap. Civ. 216.589-7 - 1" Cam. Civ. - j . 04.06.96 - rel. Juiz Herondes de 

Andrade). 

5- Transformacao de Demanda Executiva em Monitoria 

" INDEFERIMENTO DA INICIAL - Pedido - Citacao. 

A^ao inicialmente proposta como executiva, e posteriormente alterada para monitoria. 

Ainda nao tendo sido citados os demandados, o pedido pode softer adicao (art. 294 do CPC), sendo 

vedada sua modificacao - assim como a da causa de pedir - apenas depois de estabilizada a demanda (idem, 

art. 264). 

Sentenca desconstituida". ( TARS - Ap. Civ. 196.112.056 - V dm. Civ. - j . 17.07.96 - rel. Juiz 

Breno Moreira Mussi). 

6 - Mandado Monitorio e Ausencia de Embargos 

" ACAO MONITORIA - Mandado Injuntivo - Embargos - Titulo executivo judicial - Arts. 1.102 

b e 1.102 c. 

O deferimento de expedicao de pagamento ou entrega da coisa, a que se refere o art. 1.102 b do 

CPC, por se condicionar a previa verificacao de regularidade da prova escrita, importa em juizo de m6rito da 

pretensSo monitoria, nao sendo permitido ao magistrado alterar, ex officio ou a pedido, tal decisao, apos 

decorrido o prazo legal sem oposicao de embargos, hipotese em que se constitui, de pleno direito, o titulo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do art. 1.102 c do citado texto legal". 

(TAMG - Ap, Civ. 222.371-2 - 2 a Cim. Civ - j . 17.09.96 - rel. Juiz Carreira Machado). 

7 - Citacao por Edital 

" ACAO MONITORIA. Citacao por edital. 

E possivel a citacao por edital do reu em acao monitdria; sendo ele revel, nomear-se-a curador 

especial para exercer a sua defesa atraves de embargos (art. 1.102 do CPC). 
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Recurso conhecido e provido." ( Resp. N. 175.090-MG, rel. Ministr5o Ruy Rosado de Aguiar, 

STJ, 4" T., unanime, D J 28.02.00, p. 87). 

8 - Julgamento Antecipado 

" ACAO MONITORIA - Julgamento Antecipado - Cerceamento de defesa - Inocorrencia. 

I - Inocorre cerceamento de defesa quando a resposta do mutuario nao apresenta qualquer prova 

convincente para elidir a pretensao crediticia, seguida da confissao da existencia de d6bito em montante 

menor. 

I I - Presentes, nos autos, os elementos necessarios ao livre convencimento do juiz, atraves de prova 

documental, acrescida da fragilidade da defesa e aus6ncia na audiencia conciliatoria, inexiste o alegado 

cerceamento de defesa. 

I I I - Recurso a que se nega provimento". ( T A M G - Ap. Civ. 219.815-4 - 3" Cam. Civ. - j . 

14.08.96 - rel. Juiz Wander Marotta). 

9 - Monitoria em face da Fazenda Publica 

" AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisao que concedeu nos autos de acao monitdria beneficios 

do art. 188 do Cddigo de Processo Civil - Admissibilidade - A Lei 9.079/95, que criou a acao monitdria, 

nao distinguiu e nao excepcionou o prazo em quadruplo para contestar - Recurso improvido". ( TJSP -

Agin 11.139-5/8 - 6" Cam. Civ. - j . 27.05.96 - rel. Juiz Afonso Faro). 

10 - Acao Monitoria contra a Fazenda Publica 

REEXAME DE SENTENCA - ACAO MONITORIA CONTRA MUNICIPIO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - EXTINCAO DO FEITO SEM EXAME DO MERITO - Nao £ cabivel a 

propositura de acSo monitoria em face da Fazenda Publica, contra a qual nao se admite ordem de pagamento 

e nem penhora, dependendo a execucSo de titulo judicial, emanado do processo de conhecimento, pois nao 

ha como ser expedido, desde logo, contra o Municipio, mandado para pagamento ou entrega de coisa, como 

se sucede no procedimento monitorio. (TJMS - RS - Classe B - X I V - N . 57.424-3 - Bandeirantes - l a T.C. 

- Rel. Des. Elpidio Helvecio Chaves Martins. - J . 03.03.1998). 


