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1. Colocação do problema
A ação monitória foi criada com a finalidade de disponibilizar, ao titular de um
crédito documentado, uma via mais célere à satisfação de seu direito, na medida em
que, atestada a verossimilhança da prova escrita que instrui a petição inicial, o juiz
determina a expedição de ordem de pagamento, facultando ao devedor, num prazo de 15
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(quinze) dias, efetuar o pagamento ou oferecer resistência à pretensão do autor, por via
dos embargos monitórios.
Exige-se do credor que instrua a petição inicial com um documento que ateste
a existência de obrigação de pagar, entregar coisa fungível ou bem móvel, nada
impedindo que esse documento seja um título executivo prescrito.
Sucede que a ação monitória pode ser extinta com fundamento em prescrição
(art. 269, IV/CPC), fazendo surgir uma situação, de início, estranha: se a ação pode ser
extinta por prescrição, como se pode admitir que seja instruída por documento
prescrito?
É a resposta a esse questionamento que se busca nas linhas deste pequeno
ensaio elaborado em homenagem a um dos grandes juristas do Nordeste do Brasil: o
paraibano Agnelo Amorim Filho, em boa hora lembrado pela Associação Norte e
Nordeste de Professores de Processo – ANNEP para motivar a edição da 5ª obra
coletiva organizada e publicada pela Associação, com o apoio sempre presente da
Editora Jus Podivm.

2. Prescrição e decadência no pensamento de Agnelo Amorim Filho
Em texto clássico, publicado na década de 19602, Agnelo Amorim Filho
defendeu critérios para a distinção entre prescrição e decadência. Fê-lo tomando por
premissa duas categorias de direitos e as demandas judiciais ensejadas por cada uma
dessas categorias.
Num primeiro plano, estariam os direitos a uma prestação. Os direitos a
prestação – dar, fazer ou não fazer – seja numa relação jurídica de direito obrigacional,
seja numa relação jurídica de direito real, fazem com que o titular do direito possa exigir
do sujeito passivo o adimplemento, constante num dar, fazer ou não fazer.
Seguindo o quanto defendido por Pontes de Miranda3, citado expressamente no
texto, Agnelo Amorim Filho sustenta que os direitos a prestação fazem surgir, para o
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titular, uma pretensão, que vem a ser o poder de exigir, do devedor, o adimplemento da
obrigação.
A pretensão sofre efeitos do curso do tempo, quando o sujeito ativo não exige o
adimplemento do sujeito passivo, de tal modo que a prescrição vem a ser, exatamente, o
efeito do curso do tempo que extingue a pretensão, mantendo incólume, por outro lado,
o direito do titular, o que converte a relação jurídica em obrigação natural, por lhe
retirar a exigibilidade judicial.
O Código Civil de 2002 seguiu a linha do pensamento de Agnelo Amorim
Filho, fazendo constar no art. 189 que a prescrição atinge não o direito, mas a pretensão
do titular 4.
Sendo os direitos subjetivos caracterizados pela contraprestação devida pelo
sujeito passivo em favor do sujeito ativo, sua efetivação judicial deveria se dar por meio
de uma ação condenatória. Nas palavras do autor, os direitos subjetivos “são os únicos
suscetíveis de violação, são os únicos dos quais se irradiam pretensões e são os únicos
protegidos por meio de ações condenatórias” 5.
Noutro plano estariam os direitos potestativos – ou formativos – os quais,
gerando uma situação de sujeição de terceiros em favor do titular, não exigem do sujeito
passivo uma contraprestação. O titular, por sua só vontade, exerce o direito, impondo os
efeitos ao sujeito passivo.
Esses direitos, por não exigirem contraprestação, podem ser exercidos
judicialmente – quando resistidos pelo sujeito passivo – através de ações constitutivas.
O prazo seria de decadência quando o efeito do decurso do tempo atingisse o próprio
direito potestativo, impedindo o pronunciamento judicial, por não ser mais o autor
titular do direito.
Com base nessas premissas, tem-se que, quando o legislador estipula prazo
para o exercício de um direito subjetivo, esse prazo é prescricional, e o sujeito ativo
deve manejar ação condenatória; quando o legislador estipula prazo para o exercício de
um direito potestativo, esse prazo é decadencial, e a ação a ser proposta é tem natureza
constitutiva.
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3. A insuficiência do pensamento de Agnelo Amorim Filho e a prescrição nos
procedimentos monitórios fundados em título executivo extrajudicial prescrito
Citando Chiovenda, Agnelo Amorim Filho se utiliza da classificação das ações
em condenatórias, constitutivas e declaratórias para fundamentar a discriminação entre
prescrição e decadência6.
Fazendo-o nesses termos, o professor paraibano limitou seu trabalho, na
medida em que analisou a prescrição sob o ponto de vista da extinção da pretensão
relativa a um procedimento cognitivo condenatório, voltado, como o é o processo de
conhecimento, à certificação de um direito.
Ocorre que há outro tipo de pretensão7, igualmente atingível pela prescrição,
qual seja a pretensão de satisfazer um crédito representado num título que já traz, em si,
certeza jurídica. Nessas situações, dispensa-se a instauração de um processo de
conhecimento, permitindo-se ao credor requerer em juízo, diretamente, tutela executiva.
Note-se que a existência independente dessa pretensão satisfativa é
reconhecida pelos tribunais brasileiros, como se pode depreender do verbete nº 150, da
súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, redigida nestes
termos: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
Os precedentes utilizados pela elaboração do verbete de súmula 8 expressam,
embora sem utilizar a mesma terminologia deste trabalho, que existem duas pretensões:
(i) a primeira, de certificar um direito subjetivo, cuja prescrição é interrompida com a
citação válida (art. 219/CPC e 202, I/CC), voltando a fluir com a sentença, momento em
que se inicia (ii) a segunda pretensão, destinada à satisfação do direito, que flui por
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igual prazo da primeira, nos casos de inércia do titular em promover a execução do
julgado9.
O verbete de súmula tem por premissa a execução de sentença, título judicial,
portanto10. Seu conteúdo semântico, todavia, permite extrair conclusões que podem ser
aplicadas em outros procedimentos.
Ora, se é certo afirmar que existem duas pretensões, cada uma delas com fluxo
de prescrição independente, é de se ter que as pretensões podem ser invertidas, sem que
isso obste a satisfação do titular do direito.
É o que acontece, por exemplo, com os títulos executivos extrajudiciais, em
que o sujeito ativo tem a certeza do direito desde a criação do título, fluindo, de início, o
prazo que atinge a pretensão de satisfazer. Extinta essa pretensão, ao credor ainda é
possível manejar procedimento cognitivo, visando a obter, por outra via processual, a
certificação do direito e a condenação do devedor no adimplemento da prestação
devida.
Fulminada a pretensão de execução de um título extrajudicial, é certo que
persiste a pretensão de recebimento da prestação, que pode ser buscada em juízo por
conduto de procedimento não-executivo11.
É neste ponto que interessa a viabilidade do procedimento monitório para
satisfação de um direito subjetivo inadimplido, fundado em título cujo crédito foi
atingido pela prescrição.
Criada por meio da Lei Federal nº 9.079/1995, que inseriu os arts. 1.102-A a
1.102-C no Código de Processo Civil, a Ação Monitória (rectius, o Procedimento
Monitório12) é procedimento específico para a obtenção de pagamento de soma em
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel àquele que não possua título com
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eficácia executiva, mas detenha, por outro lado, prova documental idônea a demonstrar
a viabilidade do direito aduzido em Juízo 13-14.
O legislador brasileiro, adotando o procedimento monitório documental, exige
que a petição inicial seja acompanhada de prova escrita que não detenha eficácia
executiva15. Ao contrário do procedimento monitório puro, em que a demanda pode ser
proposta sem a demonstração documental16, no Direito brasileiro exige-se a instrução
processual com um documento capaz de evidenciar, ao juiz, a certeza, liquidez e
exigibilidade da obrigação nele contida, viabilizando a expedição do mandado
monitório, conforme preceitua o art. 1.102-B, do Código de Processo Civil17.
Da textura aberta do art. 1.102-A, do CPC (“prova escrita sem eficácia
executiva”), pode-se concluir que não há empecilho a que esse documento seja um título
executivo cuja pretensão (satisfativa) foi atingida pela prescrição. Exige-se, apenas, que
represente uma obrigação de pagar quantia certa, entregar coisa fungível ou bem móvel.
Nada impede, inclusive, que a ação monitória seja instruída com título
executivo judicial, desprovido de conteúdo condenatório, como o são as ações
declaratórias em que se reconhece a existência de obrigação 18.
Diante do preceito legal, não há óbices à admissão de título executivo
extrajudicial prescrito para instruir a petição inicial em procedimento monitório, haja
vista que são diversas as pretensões exercidas em juízo.
Então resta questionar: qual o prazo de prescrição que atinge a pretensão à
tutela jurídica requerida por via do procedimento monitório instruído com título
executivo prescrito?
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A resposta é obtida pela análise do título que instrui a petição inicial, levandose em consideração o prazo de extinção da pretensão executiva por ele representada e,
sendo certo que o documento, mesmo despido de eficácia executiva, é indicativo de
uma relação jurídica específica, incide um dos prazos prescricionais discriminados pelo
legislador no art. 206, do Código Civil19.
Via de regra, os prazos são semelhantes, como já mencionado acima, de modo
que o prazo prescricional do procedimento monitório será considerado por uma nova
incidência do lapso de tempo previsto no art. 206, do Código Civil.
Todavia, há que se ter em mente os títulos executivos extrajudiciais para cujas
pretensões executivas existe previsão de prazo prescricional específico, na medida em
que, para as obrigações representadas por estes, o legislador criou dois prazos distintos:
(i) um primeiro, voltado à pretensão satisfativa; e (ii) um segundo, destinado à pretensão
de certificação.
Para essas situações, o enunciado do verbete nº 150, da súmula da
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inadequado, em
razão da não-igualdade dos prazos.
É o que ocorre, por exemplo, com o cheque: o legislador estipula prazo de 06
(seis) meses, após o prazo de apresentação, para o exercício da execução cambial (art.
59, da Lei 7.357/85), findo o qual, extinta a pretensão satisfativa, resta ao credor
manejar ação de cobrança, procedimento não-executivo, com prescrição determinada no
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil20.
Como o procedimento monitório é uma via opcional à ação de cobrança –
desde que, por óbvio, estejam presentes os requisitos do art. 1.102-A –, incumbe ao
credor escolher entre a utilização de um ou de outro procedimento 21.
Assim, o prazo de prescrição da ação monitória fundada em cheque prescrito
será o mesmo da ação de cobrança, isto é, de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e o prazo
19
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de apresentação, que pode ser de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, a depender do local de
emissão22.
Da mesma forma, veja-se a hipótese do procedimento monitório fundado em
nota promissória prescrita. Uma vez expirado o prazo de 03 (três) anos contados do
vencimento, em conformidade com o disposto nos arts. 70 e 77, do Decreto-Lei
57.663/66, não é mais possível postular execução cambial fundada no título, em razão
da prescrição da pretensão executiva.
O titular perde, apenas, a pretensão executiva, não o crédito. Este permanece
incólume, podendo ser cobrado por via de (i) ação de cobrança, fundada no art. 389, do
Código Civil; e (ii) ação monitória, admitida expressamente pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça23 e dos demais tribunais do país24.
O prazo de prescrição que atinge a pretensão concretizada via ação monitória
fundada em título executivo prescrito é, portanto, da soma dos prazos da pretensão
executiva e da pretensão certificadora, os quais podem ser, a depender do caso, iguais
ou diferentes.

4. Considerações finais
Diante do que se expôs, pode-se concluir, em síntese, que:


O titular de um direito subjetivo detém duas pretensões: uma
certificadora, tendente à eliminação de incertezas jurídicas, e outra
satisfativa, tendente ao adimplemento forçado da obrigação;
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As pretensões certificadora e satisfativa são independentes entre si,
tendo marcos iniciais distintos;



Via de regra essas pretensões têm prazo de extinção semelhante, mas há
hipóteses em que o legislador estabelece diferença entre eles;



Extinta a pretensão satisfativa, o credor ainda pode exercer a pretensão
certificadora, através de procedimento cognitivo ou ação monitória;



O prazo prescricional capaz de extinguir a ação monitória é a soma dos
prazos prescricionais, que podem ser iguais ou distintos, a depender do
tratamento conferido pelo legislador ao título executivo.

