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A parcimoma com que se houve o legislador 'ao regrar o 
processo monitório!, deixando lacunas importantes no trato 
processual e procedimental do instituto, impõe à doutrina uma 
certa dose de engenhosidade na busca de soluções adequadas aos 
problemas que vão naturalmente surgindo - e que serão, a seu 
tempo, resolvidos pela jurisprudência, mediante o confronto e a 
tomada de posições diante das teses doutrinárias. 

É grande o risco assumido por aquele que se aventura a estudar 
(e a tentar entender, antes de explicar) um instituto recentemente 
introduzido no ordenamento jurídico, pois muitas vezes lhe faltam 
pontos de apoio no próprio texto legal e se revela inútil a busca de 
subsídios nos ordenamentos estrangeiros e no direito comparado. 

Assumido o risco, resta apenas tentar preencher, bem ou mal, à 
medida que se avança nos estudos (e os problemas vão se 
avolumando), as lacunas deixadas pelo ordenamento, buscando 
sempre, sem o temor de errar (e o erro é praticamente inevitável 

I. Observe-se, a título de comparação, que o Código de Processo Civil italiano dedica 24 artigos ao 
procedimento d'ingiunzione (arts. 633 a 656). 



I

258 REVISTA JURÍDICA - INSTITUiÇÃO TOLEDO DE ENSINO 

no curso dessa caminhada), manter uma linha de coerência no 
enfrentamento e resolução dos problemas. 

Essa postura toma-se tão mais necessária quando se examinam 
os embargos a que aludem o artigo 1.102, c e seus parágrafos do 
Código de Processo Civil. 

Realmente, a definição da natureza dos embargos ao mandado 
monitório, com todas as conseqüências jurídicas e práticas que 
dela advêm, vem representando um dos mais tormentosos temas 
enfrentados pelos estudiosos do processo monitório. 

A própria utilização, entre nós, do vocábulo embargos, já abre 
margem à dúvida, pois o Código o utiliza com diversas acepções, 
ordinariamente no sentido de ação (v.g., embargos do devedor, 
embargos de terceiro) ou de recurso (embargos declaratórios, 
embargos infringentes, embargos de divergência) e, 
excepcionalmente, como a oposição extrajudicial do autor de ação 
de nunciação de obra nova (os ditos embargos verbais do art. 935 
do CPC) e até mesmo contestação. Aliás, essa ambigüidade não 
escapou sequer à doutrina estrangeira, a ponto de se afirmar, com 
indisfarçável ironia, que o curioso nome de desembargadores 
atribuído aos juízes brasileiros certamente tem sua origem na 
palavra embargos.2 

Mesmo que se reconheça a inocuidade da discussão 
envolvendo a literalidade do texto legal, ainda assim remanesce o 
problema acima acenado, que repousa, segundo cremos, mais do 
que na natureza jurídica do mandado monitório, nas 
conseqüências de sua oferta e nos resultados que através deles se 
obtêm. 

Não obstante afirmar que a oposição ao decreto de injunção 
constitui um simples meio de impugnação, devolvendo ao juiz o 
reexame pleno da relação jurídica controvertida, assim 
transformando o procedimento correspondente em um processo de 

2 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Nuevos estudios de derecho procesal - El nuevo codigo 
procesal civil brasileflO, Madri, Editorial Tecnos, 1980, p. 143. Além de criticar a terminologia 
adotada pelo Código, ele traça um paralelo com o direito processual de seu país, afirmando que 
a prevalecer a orientação vigente no nosso, os juízes deveriam ser chamados desagraviadores, 
pelo fato de a eles ser destinado um "escrito de expresión de agravios". (idem, nota de rodapé 
48). 
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escopo declaratório, Garbagnati reconhece que na Itália 
prevalece, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, o 
entendimento de que a oposição ao decreto de injunção dá vida a 
um processo autônomo de cognição. 3 

Entre nós também já se instalou o dissenso, havendo os que 
apregoam a natureza de açã04 dos embargos, ao lado dos que 
sustentam serem eles simples contestação.5 

Sem desmerecer os argumentos utilizados por seus adeptos, 
cremos ser insustentável a tese defendida pela segunda corrente. 

Divorciando-se da técnica adotada na ação cominatória regida 
pelo Código de Processo Civil de 1939, que previa a possibilidade 
de o réu ofertar contestação, adotando-se a partir daí o rito 
ordinário (art. 303, §§ 10 e 20), aparentemente o legislador foi 
buscar inspiração na antiga ação decendiária do Regulamento 737, 
de 1850 (posteriormente incorporada nos Códigos estaduais), que 

3 
. Edoardo Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione. Milão, Giuffre, 1991, nn. 38 a 41, pp. 127 a 

135, esp. n. 39, pp. 130 a 132 e nota 16. e n. 42, pp. 135 a 138. Examinando o tema à luz do 
procedimento monitório francês, Roger Perrot sustenta que o propósito dos embargos não é o 
impugnar (não existe ainda sentença a ser impugnada). mas, sim, o de provocar o debate em 
contraditório, que se concluirá, agora sim, com uma sentença que terá a autoridade da coisa 
julgada material. Il procedimento per ingiunzione (Studio di diritto comparato), Rivista di 
dirilto processuale, n. 4/86, p. 734. 

Por todos, Antônio Raphael Silva Salvador, Da ação monitória e da tutela jurisdicional 
antecipada, Coletânea jurídica da Magistratura n° 3, Escola Paulista da Magistratura, 
Coordenação Yussef Said Cahali, São Paulo, Editora Malheiros, 1995, pp. 30 e 31; Cândido 
Rangel Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, 3' edição, São Paulo, Malheiros 
Editores, 1996, n. 168-M, pp. 243 e 244; Donaldo Armelin, Apontamentos sobre a ação 
monitória, Lei n° 9.079195, in Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, 1996, abril a 
julho de 1996, n° 14, p. 66 e 67; Humberto Theodoro Jr., Curso de direito processual civil 
Procedimentos especiais, 14' edição, Rio, Forense, vol. 111, 1996, vol. m, n. 1.483, pp. 382 e 
383; José Rogério Cruz e Tucci, Ação monitória, 2' edição, São Paulo, Edição RT, 1997, n. 12, 
p. 90; Sérgio Bermudes, A reforma do Código de Processo Civil, 2" edição, São Paulo, Editora 
Saraiva, 1996, pp.176 e 177 e Ação monitória: primeiras impressões sobre a Lei n° 9.079, de 
/4.7.95, in Estudos de direito processual em memória de Luiz Machado Guimarães, obra 
coletiva, coordenação de José Carlos Barbosa Moreira, Rio, Forense, 1997, p. 278; Vicente 
Greco Filho, Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação monitória, São Paulo, 
Editora Saraiva, 1996, p. 54. 

Por todos, Ada Pellegrini Grinover. Ação monitória, Revista Jurídica Consulex, n. 6/97, pp. 24 a 
28; Clito Fomaciari ]r., A reforma processual civil, I' edição, São Paulo, Editora Saraiva, 
1996, comentários ao art. 1.I02c; João Batista Lopes, Ação Monitória (Lei 9079 de 14.7.95), 
Repertório 10B de Jurisprudência, São Paulo, 1995, n. 20/95, p. 317; J. E. Carreira Alvim, 
Procedimento monitório, Curitiba, Juruá Editora, 1995, pp. 133 a 135; Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, Código de Processo Civil anotado, I' ed., 1996, p. 696; Willis Santiago Guerra, 
Aspectos da Reforma do Código de Processo Civil- Ação Monitória, RePro n. 81196, p. 50. 
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permitia ao réu opor embargos à pretensão do autor (muito 
embora, convém lembrar, houvesse a necessidade, em caso de 
inércia do réu ou de rejeição de seus embargos, da prolação de 
uma sentença condenatória dotada de eficácia executiva). 

Os embargos deferidos ao réu pelo artigo 1.102, c do Código 
em vigor guardam similitude com os embargos à execução 
fundada em título executivo extrajudicial - e têm, como estes, 
natureza jurídica de ação -, dando vida, uma vez opostos, a um 
processo autônomo de conhecimento, incidente ao monitóri06

, 

observados os trâmites do procedimento comum ordinário (art. 
1.102, c, § 2°). 

A sua natureza de ação não é afetada pelo fato de serem eles 
processados nos mesmos autos e independerem da prévia 
segurança do juízo, pois não compõem uma fase do procedimento 
monitório, nem têm, à evidência, os mesmos escopos dos 
embargos à execução, pois sequer existe título executivo a ser 
impugnado. 

Atuam, isto sim, imediatamente no sentido de suspender a 
eficácia do mandado monitório (e essa é uma conseqüência 
puramente processual), permitindo mediatamente a plena 
cognição, à luz do efetivo contraditório então instaurado por 
iniciativa do embargante, das matérias de defesa através deles 
apresentadas e de todas as questões suscitadas pelas partes. 

A opção do legislador pela adoção do procedimento ordinário é 
justificada, portanto, não em função de uma simples conversão do 
rito especial monitório para aquele comum, mas exclusivamente 
pela maior amplitude de cognição que ele possibilita. 

Realmente, com a oposição dos embargos pelo réu não se dará 
a conversão do procedimento especial para o ordinário, mas a 
instauração de um novo processo (processo de embargos ao 
mandado), que tramitará, ele sim, no rito ordinário. Esse novo 
processo, de conhecimento, propiciará ao final uma sentença, que 

Nesse sentido as opiniões externadas por José Rogério Cruz e Tucci (que fala em ação 
incidental, declamtória ou constitutiva. Ação monitória, n. 12, p. 90) e Cândido Rangel 
Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, n. 168-M, pp. 243 
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sendo de rejeição ou de improcedência dos embargos, atestará a 
legitimidade da decisão concessiva do mandado (ou seja, 
declarará a existência do direito do autor), ficando 
definitivamente liberada a sua eficácia executiva; sendo de 
acolhimento, a sentença declarará ou a nulidade da decisão 
concessiva do mandado e expurgará ambos do mundo jurídico 
(v.g., quando se reconheça o não atendimento de qualquer dos 
requisitos gerais ou especiais para a utilização da via monitória) 
ou, então, a inexistência do direito afirmado pelo autor - e neste 
caso o seu trânsito em julgado material impedirá, no futuro, 
qualquer nova tentativa do autor em reclamar, por outras vias, o 
reconhecimento de seu suposto direito. 

Em suma, atribuir-se aos embargos a natureza de contestação 
implicaria o reconhecimento de que a sentença ao final proferida 
versaria o mérito da própria ação monitória (não o dos embargos); 
e sendo de procedência, ela, a sentença (e não o mandado 
monitório) é que iria atuar, enquanto condenatória, como título 
executivo judicial, assim desfazendo o arcabouço erigido pela lei. 

Decorre daí também a inviabilidade da dedução de 
reconvenção pelo embargante (não obstante a adoção, para o 
processamento dos embargos, do procedimento comum ordinário, 
em cujo bojo aquela modalidade de resposta é permitida) ou de 
intervenção de terceiros no processo (ressalvada a assistência, que 
não amplia o objeto do processo), pois através dos embargos não 
será possível a obtenção de um provimento de natureza 
condenatória em favor do embargante, ou que afete o terceiro 
interveniente. 

Valendo-se dos embargos, poderá o réu veicular todas as 
defesas de que disponha, tanto as processuais (CPC, art. 301), 
quanto as substanciais, diretas (inexistência do crédito reclamado 
pelo embargado) e indiretas (v.g., prescrição, pagamento, 
compensação, novação). 
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Assim, a afirmação de que o objeto desses embargos é sempre 
a relação jurídica substancial controvertida7 deve ser encarada, se 
não com reservas, ao menos como reconhecimento de que aquela 
relação representa o principal tema versando o mérito daqueles, 
pois também poderão ser suscitadas matérias de cunho 
exclusivamente processual, cujo acolhimento acarretará o expurgo 
do mandado monitório do mundo jurídico (v.g., incompetência 
absoluta, carência de ação, etc.). 8 

7 
Afirmação feita por Andrea Prato Pisani, Leziolli di diritto processuale civile, Nápoles, Casa 
Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1994, p. 614. 

8 
Aliás, é o próprio Prato Pisani quem apregoa a possibilidade de o decreto de injunção carecer de 
requisitos de admissibilidade e ser, por isso, declarado nulo. Ob. cit., p. 614. 
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