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RESUMO 

 

Através deste estudo pretende-se abordar aspectos gerais da ação monitória com as 

respectivas alterações introduzidas pelo atual Código de Processo Civil. 
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ABSTRACT 

 

   This study intends to approach general aspects of monitory actions according and 

respective changes introduced by the current Code of Civil Procedure. 

 

Key-word: monitory – changes - procedures 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ação monitória sofreu inovações fundamentais no Novo Código de Processo 

Civil, todas em sintonia com sua evidente importância, bem como para os princípios 

norteadores do processo civil contemporâneo, extraídos do texto Constitucional. 

 

Dentre as diversas inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, está a 

ampliação e aprimoramento do rol de hipóteses de cabimento da ação monitória, a 

exemplo da possibilidade de ajuizamento em face da Fazenda Pública. 

 

                                                 
1 Advogado na banca Advocacia Ramos Fernandez desde 2003. Mestre em Direito e Especialista em Direito 

Imobiliário pela FADISP-Faculdade Autônoma de Direito – São Paulo. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI257731,61044-Acao+monitoria+as+inovacoes+trazidas+pelo+NCPC
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI257731,61044-Acao+monitoria+as+inovacoes+trazidas+pelo+NCPC
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Outra importante inovação é a possibilidade de citação por qualquer dos meios 

admitidos no procedimento comum, como por exemplo, via postal.  

 

Não entanto a interposição de embargos com o fim de protelação do processo 

poderá ser punido com multa por má-fé, assim como o autor se manejar a ação 

indevidamente e com flagrante má-fé, inovação em atenção ao dever de boa-fé por todos 

aqueles que de qualquer forma participarem do processo e que certamente inibirá aventuras 

jurídicas no manejo processual. 

 

Outra interessante inovação é que se o réu optar pelo cumprimento do mandado no 

prazo de quinze dias, ficará isento das custas processuais, devendo pagar apenas os 

honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, o que vem ao 

encontro do princípio da efetividade do processo, uma das grandes preocupações do código 

atual. 

 

Ainda pelo mesmo princípio somado ao de menor onerosidade, reconhecendo ser 

devedor, o réu poderá parcelar o débito, nos termos do artigo 916 do CPC.  

 

Pelo presente estudo, pretende-se abordar essas e outras importantes alterações 

trazidas pelo atual Código de Processo Civil, que se mostram totalmente voltadas aos 

princípios basilares e norteadores do devido processo legal. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS E PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA MONITÓRIA  

 

Prevista nos artigos 700 a 702 do NCPC, a Ação Monitória integra o rol de 

procedimentos especiais e tem por objeto proporcionar ao autor a satisfação de um crédito 

certo, líquido e exigível, porém sem força de título executivo, desde que apresente 

respectiva prova escrita. 
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Já no referido art. 7002, extrai-se a vedação implícita trazida pelo Novo Código de 

propor-se ação monitória diante de devedor incapaz, que pode, por outro lado, figurar 

como autor ou réu em ação processada pelo procedimento comum, já que a vedação se 

funda “na sua incapacidade para ser parte passiva no processo monitório. A vedação é 

relacionada, portanto, a um pressuposto processual, não à condição de legitimidade ad 

causam”.3 

 

A ação monitória trata-se de procedimento especial, podendo ser interposta por 

pessoa física ou jurídica que detenha prova escrita, sem eficácia de título executivo com a 

finalidade de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou 

de bem móvel ou imóvel, bem como adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.  

 

Importante consignar que se admite a prova oral colhida antecipadamente nos 

moldes do art. 381, sendo considerada prova escrita, art. 700, §1º4. 

 

As regras a serem observadas na elaboração da petição inicial estão estabelecidas no 

§2º do art. 700, cabendo ao autor informar a importância devida, instruindo-a com memória 

de cálculo, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o 

proveito econômico perseguido. Referidas informações deverão compor o valor dado à causa, 

nos termos do §3º do mesmo artigo.  

 

O descumprimento das exigências do §2º, bem como a reconhecida ausência de 

idoneidade dos documentos que instruem a inicial, ensejarão a rejeição do pedido, nos termos 

do §4º do art. 7005, sem prejuízo do disposto no art. 330 do CPC que trata do ônus da prova. 

 

O Código também prevê a possibilidade de o magistrado, em caso de dúvidas quanto à 

idoneidade da prova, possibilitar a emenda da petição inicial, prosseguindo-se o processo pelo 

                                                 
2 Art. 700.  A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 

I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; 

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 
3 MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. São Paulo: Atlas, 2016, p. 266. 
4 § 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 

381. 
5 § 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o 

deste artigo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art381
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art381
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art330
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procedimento comum6, o que demonstra estreita afinidade com o disposto no art. 4º do 

Código, corolário do princípio da primazia da analise de mérito7. 

 

A partir do CPC de 2015, passou-se a admitir a monitória contra a Fazenda Pública, 

consagrando-se entendimento trazido pela Súmula 339 do STJ, bem como a possibilidade de 

citação do réu por quaisquer dos meios previstos para o procedimento comum8. 

 

Com evidente intenção de incentivo ao réu, dispõe o art. 701 que se este adimplir a 

obrigação reclamada no prazo de 15 dias do recebimento do mandado, ficará isento do 

pagamento das custas processuais, limitando-se os honorários advocatícios em 5% do valor 

dado à causa9. 

 

Não apenas, o §5º do art. 701 prevê a possibilidade de parcelamento do débito nos 

moldes previstos no art. 916, ou seja, no prazo que dispõe para apresentar os embargos10. 

 

 Por outro lado, se o réu não cumprir a obrigação nem apresentar sua defesa via 

embargos à ação monitória, o mandado inicial – mandado monitório – será convertido em 

título executivo judicial, observando-se a partir de então o procedimento relativo ao 

cumprimento de sentença da respectiva obrigação. 

 

Se a ação monitória for interposta contra a Fazenda Pública, o mandado monitório ficará 

sujeito à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC11. 

                                                 
6 § 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, 

querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. 
7 Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. 
8 § 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. 

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. 
9 Art. 701.  Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega 

de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
10 Art. 916.  No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer 

que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês. 
11 Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 

tribunal, a sentença: 

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. 
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Os embargos à ação monitória – que são meio de defesa do réu nesta modalidade de 

ação – deverão ser apresentados nos próprios autos no prazo de quinze dias após a citação, 

independente de prévia garantia do juízo, outra novidade trazida pelo NCPC. Sua 

apresentação suspende a eficácia do mandado monitório até o julgamento pela primeira 

instância12. 

 

Nos embargos admite-se a formulação de qualquer defesa que poderia ser arguida pelo 

réu no procedimento comum, cabendo ao mesmo indicar precisamente o valor que entenda 

correto, caso alegue excesso do valor na cobrança, sob pena de rejeição dos embargos, ou, 

havendo outros argumentos, a análise pelo juízo se dará apenas em relação a estes13. 

 

O autor deverá responder os embargos no mesmo prazo14, passando a ser admitida a 

possibilidade de reconvenção, de acordo com a Súmula 292 do STJ, com expressa vedação de 

reconvenção da reconvenção15. 

 

Vale consignar que pelo modelo apresentado pelo NCPC, sedimentou-se entendimento n 

segundo o qual os embargos à ação monitória têm natureza de defesa (e não natureza de 

ação), tanto que admitem a reconvenção, bem como a possibilidade, em sede de embargos, de 

alegar todas as matérias que o réu poderia arguir em defesa no rito comum. 

 

Se os embargos questionarem apenas parte dos pedidos do autor, o juiz poderá 

determinar sua autuação em apartado, constituindo-se de pleno direito o título executivo 

judicial da parte não embargada16. 

  

                                                 
12 Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo 

previsto no art. 701, embargos à ação monitória. 

§ 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em 

primeiro grau. 
13 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. 

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente 

rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, 

mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. 
14 § 5o O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 
15 § 6o Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. 
16 § 7o A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o 

título executivo judicial em relação à parcela incontroversa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art701
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art701
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Rejeitados os embargos, constitui-se plenamente titulo judicial em face do réu, a ser 

cumprido em fase de cumprimento de sentença, observadas as regras aplicáveis às respectivas 

obrigações17. 

 

Da sentença que acolher ou rejeitar os embargos cabe recurso de apelação, não 

impedindo o início do cumprimento de sentença. No entanto, em que pese o disposto no §4º 

do art. 702, caberá ao réu, querendo, requerer a suspensão dos atos executivos, nos termos dos 

§§ 3º e 4º do art. 101218. 

 

Finamente, outra novidade introduzida pelo Novo Código e que mostra-se em total 

sintonia com o dever de boa-fé de todo aquele que participar do processo, inserido dentre as 

normas fundamentais do processo civil, nos termos do art. 5º19, preveem os §§ 10 e 11 a 

aplicação de pena por litigância de má-fé do autor e do réu, a depender do caso20. 

 

Assim, proposta indevidamente a ação monitória e de má-fé, será o autor condenado a 

pagar multa de até dez por cento do valor causa em favor do réu. E este em favor do autor, na 

mesma proporção, se opuser embargos meramente protelatórios. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme se procurou demonstrar, o Novo Código de Processo Civil trouxe à ação 

monitória novas regras capazes de lhe conferir maior utilidade e efetividade. 

 

                                                 
17 § 8o Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o 

processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. 
18Art. 1.012.  A apelação terá efeito suspensivo. 

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento 

dirigido ao: 

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator 

designado para seu exame prevento para julgá-la; 

II - relator, se já distribuída a apelação. 

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a 

probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou 

de difícil reparação. 
19 Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 
20 § 10.  O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor 

do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa. 

§ 11.  O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até dez 

por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#parteespeciallivroitituloii
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Trouxe o aumento do objeto da demanda monitória, uma vez que o CPC de 1973 previa 

apenas a possibilidade de cabimento nas obrigações de pagar quantia certa ou de entrega de 

coisa móvel fungível ou infungível.  

 

Assim, as alterações introduzidas pelo Novo Código de Processo Civil ao procedimento 

da ação monitória mostram-se em total sintonia com os princípios constitucionais da boa-fé, 

da primazia da análise de mérito, da efetividade e celeridade processual e, em última análise, 

do devido processo legal. 

 

Mostra-se adequado instrumento no alcance da efetividade da própria tutela, ou seja, do 

resultado pelo destinatário final e não apenas uma efetividade técnica. 
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