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DA AÇÃO MONITÓRIA  

AÇÃO CONHECIMENTO ou EXECUÇÃO?

EXECUÇÃO PRESSUPÕE UM TÍTULO: LÍQUIDO – CERTO – EXIGÍVEL

EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL ART. 515 CPC ou EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ART. 784 CPC

# PEDIDO? “conhecimento é ...” “execução é..., sob pena de penhora...”

# QUAL A DEFESA? Contestação – embargos à execução/impugnação (EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA)

AÇÃO MONITÓRIA? É ação de conhecimento ou execução??? (monitória é um atalho para execução)

PREOCUPAÇÃO É O TEMPO = “aceleração da realização dos direitos” – Marinoni

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.

OBJETIVO MONITÓRIA: transformar o quase título (ou ex-título) em título executável!

Ex: duplicata sem aceite - nota promissória rasurada - cheque prescrito - obrigação de fazer ou de não fazer – documento
eletrônico (hábeis a provar o liame obrigacional)

É POSSÍVEL AÇÃO MONITÓRIO DE TÍTULO JUDICIAL? NÃO!!!

Monitória documental: prova escrita. AÇÃO MONITÓRIA & ATACANTE DO CORINTHIAS: https://www.meutimao.com.br/coluna/memoria_fiel/1173/herrera-foi-quase-gol-ou-quase-tevez/



Art. 700: § 1º A prova escrita pode consistir em PROVA ORAL DOCUMENTADA,
PRODUZIDA ANTECIPADAMENTE nos termos do art. 381. (381 produção antecipada de provas).

§ 2º NA PETIÇÃO INICIAL, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

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

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o PROVEITO ECONÔMICO perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

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

§ 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.

§ 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. (TIPOS?? – ART. 246 CPC : Nova redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021))



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 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.

ART 85, § 2º: 10% a 20%: Havendo resistência e opostos os embargos monitórios, os honorários devem ser fixados com base no § 2º do art. 85.

NÃO PAGTO: multa 10% + mais honorários + custas

sentença improcedente dos embargos: ROL DE DEFESA IMPUGNAÇÃO 525, § 1º CPC

Obs.: monitória é facultativa, caso contrário deve-se valer da ação de conhecimento

SÚMULAS DO STJ RELACIONADAS À AÇÃO MONITÓRIA

Súmula 247 STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil
para o ajuizamento da ação monitória.”

Súmula 292 STJ: “A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário.”

Súmula 299 STJ: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.”
O cheque é um título de crédito cuja a executividade prescreve em 6 meses, contados da data limite para sua apresentação

(30 dias se emitido na praça de pagamento e 60 dias quando emitido em outro lugar):

-Não apresentou: 6 meses para entrar com ação de execução (conta do término dos 30 ou 60 dias).

-Não entrou com a ação: 2 anos para ação de enriquecimento indevido ou locupletamento (conta do
término dos seis meses para a ação de execução) e 5 anos para ação monitória.



701, § 2º Constituir-se-á de pleno direito o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL,
independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não
apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do
Livro I da Parte Especial (FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA)

§ 3º É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO DE OFÍCIO

§ 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702,
aplicar-se-á o disposto no art. 496 (DUPLO GRAU JURISDIÇÃO: 100 – 500 – 1.000 SAL MIN : M.E.U.), observando-se, a
seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

DIREITO AO PARCELAMENTO ART. 916 CPC

§ 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.
Art. 916: TÍTULO JUDICIAL: No prazo para embargos, PARCELAMENTO 30% por cento do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado (percentual de 5%), + 6 X PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês.



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.

CONTEÚDO DOS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA

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

DÍVIDA PARCIAL

§ 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.

REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS

§ 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.

MATÉRIA DE DEFESA (EMBARGOS PARCIAL OU TOTAL): 

(a) a ausência das condições da ação e/ou dos pressupostos processuais;

(b) qualquer das matérias dispostas no art. 337 (preliminares peremptórias e dilatórias);

(c) que o documento utilizado pelo autor não evidencia a intenção de pagar, de entregar coisa ou
de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.



SUSPENSÃO IMEDIATA

Art. 702, § 4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput
do art. 701 até o julgamento em primeiro grau.

§ 5º O autor será INTIMADO para responder aos embargos no prazo de 15 dias.

§ 6º Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de
reconvenção à reconvenção.

§ 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.

§ 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.

§ 9º Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.
NATUREZA “.” : RECURSO DE APELAÇÃO – CONSTITUI TÍTULO JUDICIAL E AUTORIZA A FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

§ 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.

(BOA-FÉ SE PRESUME, ENQUANTO QUE A MÁ-FÉ DEVE SER PROVADA – JUIZ PRECISA FUNDAENTAR E NÃO GENERICAMENTE)

§ 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.



AÇÃO MONITÓRIA TRAMITAÇÃO MISTA

MONITÓRIA= conhecimento + execução

A ação monitória tem por finalidade “permitir ao credor não munido de título executivo judicial ou
extrajudicial obter com mais rapidez a satisfação de seu crédito, sem uma sentença de mérito, sempre que
não haja resistência do devedor (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Curso de direito processual civil. 15.ed.
São Paulo: Saraiva. 2.v. 2019. p. 317).

Começa rito especial e com os embargos passa a tramitar pelo rito comum:

COMPETÊNCIA: REGRA GERAL:ART. 46 CPC: DOMÍCILIO DO RÉU (RELATIVA)

LEGITIMIDADE ATIVA: qualquer pessoa, física ou jurídica que a prova escrita sem eficácia de título
executivo aponta como credor da obrigação

LEGITIMIDADE PASSIVA: “suposto” devedor

NOMENCLATURA: AUTOR – RÉU (OU EMBARGANTE – EMBARGADO)

CITAÇÃO: a) cumprir o mandado monitório com isenção das custas e direito parcelamento 30% + 6 X e
pagamento com benefício honorários 5%; b) apresentar resposta ao pedido por meio dos embargos
monitório, art. 702; c) manter-se inerte, art. 701, § 2º

VALOR DA CAUSA: a importância devida (apresentar memória de cálculo)

DEFESA: EMBARGOS MONITÓRIO (toda matéria de defesa)



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ... VARA CÍVEL DE...

[AUTOR], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], [naturalidade e data de nascimento], [CPF], [RG], [filiação], [endereço físico e virtual], por meio de seu
(sua) advogado(a) [nome do advogado(a)], devidamente constituído(a) pela procuração em anexo, com endereço profissional em [endereço], local onde
recebe as comunicações forenses de estilo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 700 e seguintes do Código de
Processo Civil, propor AÇÃO MONITÓRIA em face de [RÉU E QUALIFICAÇÃO QUE TIVER CONHECIMENTO], pelos motivos e razões de direito a seguir
expostos.

DOS FATOS
O autor, é credor do réu em razão da entrega de título de crédito [especificar qual o título] na quantia de R$ ... em [data da entrega do título],

tal valor atualizado corresponde na data de hoje a R$ ..., conforme cálculos anexo. [Narrar tentativas de satisfação do crédito, tais como: devolução pelo
banco sacado, negativa de pagamento pelo devedor...]

DO DIREITO
A executividade do presente título executivo [especificar qual] já se encontra prescrita em razão [especificar a razão], não sendo possível, destarte,

a sua cobrança via ação de execução de título extrajudicial, sendo cabível, portanto a presente ação monitória, conforme estabelece o art. 700 do CPC: ...
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. Atualmente a dívida encontra-se no montante de R$..., conforme cálculo anexo, valor já acrescido
de juros de mora de 1% a.m. correção monetária. Deve-se acrescer a este valor os honorários advocatícios no percentual de 5%, conforme estabelecido no
art. 701 do CPC, correspondendo o valor total a R$ (... reais).

DOS PEDIDOS
Ante o exposto, reque que seja determinada a expedição do mandado de citação e pagamento, destinado [nome do(a) devedor(a)] conforme

preceitua o art. 701 do CPC, convocando a efetuarem o pagamento da dívida no prazo legal, que corresponde a R$... sendo facultada a apresentação da
defesa no mesmo prazo, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Caso citado(a), o(a) devedor(a) não efetuar o pagamento, nem apresentar embargos, independentemente de qualquer formalidade, que seja
constituído de pleno direito o título executivo judicial, bem como, seja o requerido seja condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência.

Protesta provar por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, pela prova documental anexa.
Dá-se o valor da causa de [valor atualizado]. Ita Speratur. [CIDADE/UF E DATA] - [ADVOGADO - OAB/UF]



1- O regramento da ação monitória foi aperfeiçoado no Código de Processo Civil de 2015 para
incluir o entendimento consolidado pelos Tribunais superiores sobre a temática. Considerando
esse contexto, assinale a afirmativa incorreta em relação ao procedimento monitório:

a) É cabível a utilização do procedimento, com base em prova escrita, para entrega de bens
móveis e imóveis.

b) Não se admite a citação por edital na ação monitória, cabendo ao autor promover a citação
do réu exclusivamente pessoal,

c) O réu será isento do pagamento das custas se cumprir adequadamente o mandato monitório.

d) Nos casos em que o direito do autor for evidente o juiz deferirá, de imediato, o respectivo
mandado de pagamento, entrega de coisa ou obrigação de fazer.



2- Das regras sobre a Ação Monitória provas previstas no CPC/2015, NÃO é possível
concluir:

A) Que o novo CPC ampliou as hipóteses de cabimento da ação monitória.

B) Que, seguindo o entendimento jurisprudencial, o Novo CPC possibilitou a utilização de
todas as modalidades de citação nesse procedimento: correio, oficial de justiça, hora certa
e edital.

C)Que é inadmissível ação monitória contra a Fazenda Pública, por expressa vedação no
Novo CPC.

D) Que é admissível o parcelamento do objeto da ação monitória, segundo as regras da
execução de título extrajudicial.



3- Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Prefeitura de Manaus - AM Prova: CESPE / CEBRASPE - 2018 - Prefeitura de Manaus - AM - Procurador do Município

Acerca das disposições do CPC relativas aos procedimentos especiais e ao processo de
execução, julgue o item seguinte.

Admite-se o ajuizamento de ação monitória por aquele que afirma, com base em prova
escrita, ou oral documentada, ter direito de exigir de devedor capaz a entrega de coisa
infungível.

Certo Errado

Art. 700, II CPC



4- Banca: GUALIMP Órgão: Prefeitura de Porciúncula - RJ Prova: GUALIMP - 2019 - Prefeitura de Porciúncula - RJ - Procurador Adjunto

Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa CORRETA.

I. Ação de consignação em pagamento consiste no tipo de ação em que aquele que, não
sendo parte o processo e tiver sofrido constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição.

II. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem
autor e réu poderá, até ser proferida sentença, oferecer oposição contra ambos, devendo ser os
opostos citados para contestar o pedido no prazo de 15 (quinze dias).

III. 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 o adimplemento de
obrigação de fazer ou de não fazer.

A- Somente I e II estão corretas;

B- Somente I e III estão corretas;

C- Somente II e III estão corretas,

D- Somente II está correta;



5- Prova: FAFIPA - 2016 - CAGEPAR - Advogado

Acerca da ação monitória, segundo preceitua o Código de Processo Civil, assinale a
alternativa CORRETA.

A- A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita com
eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em
dinheiro.

B - 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.

C- Somente mediante prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos,
embargos à ação monitória.

D- Na ação monitória não se admite a reconvenção.



6- Prova: VUNESP - 2020 - Prefeitura de São Roque - SP - Advogado

A respeito da ação monitória, pode-se corretamente afirmar:

A- O contrato de abertura de crédito em conta corrente, mesmo acompanhado do demonstrativo
de débito, não constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

B- Cabe a citação por edital em ação monitória, mas não é admissível a ação monitória fundada
em cheque prescrito.

C- A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário,
bem como o oferecimento de reconvenção à reconvenção.

D- Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem
alienado fiduciariamente em garantia,

E- Não é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

DICAS:

Súmula 247/ STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o
ajuizamento da ação monitória.

Súmula 299/ STJ: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Art. 702. § 6º Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.

Súmula 384/STJ: Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.

Art. 700. § 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.



7- Banca: VUNESP Órgão: TJ-RJ Prova: VUNESP - 2019 - TJ-RJ - Juiz Substituto

A monitória é ação de procedimento especial que apresenta contornos que a
assemelham por vezes à execução e, em outras, ao processo de conhecimento.

Sobre a ação monitória, assinale a alternativa correta.

A- É admitida a reconvenção na ação monitória sendo igualmente permitido o oferecimento de
reconvenção à reconvenção;

B- Por ser ação cabível com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, não é possível
ao réu, reconhecendo o crédito do autor e comprovando o depósito de trinta por cento do valor,
exigir o parcelamento do restante em até seis vezes mensais;

C- Cabe apelação sem efeito suspensivo automático contra a sentença que rejeita os embargos,

D- Pelo fato de que se constitui de pleno direito o título executivo judicial, se não realizado o
pagamento e não apresentados os embargos monitórios, somente é admitida a citação do réu
na modalidade pessoal.

E- O réu, para que possa opor embargos, deverá apresentar caução suficiente e idônea,
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.



8- Prova: FEPESE - 2019 - Prefeitura de Bombinhas - SC - Procurador

De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar sobre a ação monitória:

A- Os embargos monitórios deverão ser autuados em apartado,

B- É de trinta dias o prazo para responder aos embargos monitórios;

C- A sentença que acolhe ou rejeita os embargos está sujeita a recurso de agravo de instrumento,

D- Admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.

E- Os embargos opostos somente suspenderão o procedimento após garantido o juízo ou
depositada a coisa;

DICAS:

Art. 702, § 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.

Art. 702, § 5º O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 702, § 9º Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.

Art. 702, § 6º Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.

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.



9- Prova: CONSULPLAN - 2019 - TJ-MG - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção

Segundo a Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento em
juízo de ação de interesse do credor. Nesse diapasão, considerando as diretrizes da referida
súmula, é correto afirmar que a ação em questão é:

A- Monitória.

B- cobrança.

C- execução por quantia certa.

D- execução em desfavor de devedor insolvente.



10- Prova: VUNESP - 2018 - TJ-SP - Juiz Substituto

O prazo para a propositura de ação monitória de título de crédito prescrito é

A- direito imprescritível.

B- 10 anos.

c- 5 anos.

D- 3 anos.

Dica: Súmula 503 do STJ


