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AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA 
CONHECIMENTO  A  RECURSO,  POR  ENTENDER  PELO 
DESCABIMENTO DO APELO EM SEDE DE REJEIÇÃO DE 
EMBARGOS  MONITÓRIOS.  CABIMENTO  DA  VIA 
APELATÓRIA,  NOS  TERMOS  DA  JURISPRUDÊNCIA 
PÁTRIA DOMINANTE. REALINHAMENTO DO DECISUM 
AGRAVADO. ART. 557, § 1º, DO CPC. RECONSIDERAÇÃO.

- Haja vista ser entendimento jurisprudencial  dominante o 
cabimento do recurso apelatório contra decisão que rejeitara 
os embargos monitórios, dando seguimento ao procedimento 
manejado,  exsurge  a  necessidade  de  realinhamento  da 
decisão agravada, notadamente quando se vislumbra que o 
não  conhecimento  da  insurgência  fora  reconhecido  em via 
monocrática, segundo a regra inscrita no art. 557, caput, CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por  Maria da Luz Freire 
Castro Tenório contra decisão monocrática de relatoria deste Gabinete que negara 
seguimento à apelação manejada pela agravante, por entender pelo descabimento da 
via apelatória intentada contra decisum que rejeitara embargos monitórios, porquanto 
a  natureza  do ato  judicial  impugnado  não  seria  definitiva,  tendo em vista  o  seu 
julgamento não terminar o feito, mas sim, dar verdadeiro prosseguimento ao mesmo.

Inconformada,  a  embargante  recorrente  interpôs  o  presente 
agravo interno, pugnando pela reconsideração da decisão atacada, argumentando, 
em apertada síntese, a manifesta impossibilidade de negativa de conhecimento ao 
recurso,  tampouco  em  sede  de  julgamento  monocrático,  tendo  em  vista  a 
Jurisprudência pátria ser dominante em entender que a apelação é via recursal apta a 
atacar decisão que rejeita embargos opostos em ação monitória.



Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente, pelo provimento do presente agravo interno pelo Colegiado, desta 
Corte, reformando-se, pois, o decisum guerreado e conhecendo-se o seu mérito.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, urge adiantar que razão assiste à agravante ao longo dos pontos por 
si  levantados  em  sede  de  agravo  interno,  porquanto  o  provimento  jurisdicional 
objurgado deve ser realinhado à Jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que controvérsia 
submetida ao crivo desta Corte de Justiça transita em redor da discussão atinente à 
possibilidade  de  julgamento  monocrático  de  apelo,  negando-se  seguimento  ao 
mesmo nos termos do artigo 557, caput, do CPC, com fulcro no descabimento da via 
apelatória contra sentença que rejeita embargos monitórios, dado que tal decisum não 
termina a discussão judicial, mas, sim, dá prosseguimento ao feito.

À luz desse referido entendimento, afigura-se essencial destacar 
trechos  da  fundamentação  consagrada  no  expediente  impugnado,  o  qual,  como 
mencionado,  deixara de conhecer o apelo com base na natureza interlocutória da 
decisão que rejeitara os embargos monitórios, nos seguintes termos, in verbis:

“[...]  o  recurso  em  disceptação  não  se  credencia  ao 
conhecimento desta Corte. Com efeito, pelo que se observa dos 
autos, a recorrente ajuizou apelação contra decisão que rejeitou 
embargos monitórios,  dando prosseguimento à via monitória 
intentada pelo polo ora recorrido.

Segundo o artigo 162 do Código de Processo Civil, os atos do 
juiz  consistirão  em  sentenças,  decisões  interlocutórias  e 
despachos. Já o § 2º do referido dispositivo, por sua vez, define 
decisão interlocutória como o ato pelo qual o juiz, no curso do 
processo, resolve questão incidente. 

Portanto, de acordo com o princípio da adequação, para cada 
tipo de decisão o sistema processual prevê um único recurso 
cabível para atacá-la, e que eventual equívoco na interposição, 
via de regra, leva ao juízo negativo de admissibilidade, isto é, à 
negativa de conhecimento da insurgência.

No caso dos autos, [...] o recurso de apelação não é próprio para 
atacar  a  decisão  interlocutória  que  desacolhe  embargos 



monitórios, determinando o prosseguimento da execução, mas, 
sim, o agravo de instrumento, dada a natureza interlocutória do 
decisum em apreço.

Nesse sentido são os seguintes julgados:

AGRAVO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  DECISÃO  COMBATIDA 
QUE  CONSIDEROU  INCABÍVEL  RECURSO  DE 
APELAÇÃO  MANEJADO  CONTRA  DELIBERAÇÃO  QUE 
NÃO  CONHECEU  EMBARGOS  MONITÓRIOS 
INTEMPESTIVOS.  ERRO  GROSSEIRO  QUE 
IMPOSSIBILITAVA  A  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  DECISÃO  MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO, COM ANOTAÇÃO. Contra decisão 
interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento e 
não  apelação,  porquanto  não  se  trata  de  sentença.  Dessa 
forma, correta a decisão que negou seguimento ao recurso de 
apelação  interposto  contra  decisão  interlocutória  que  não 
conheceu  embargos  monitórios  tidos  como  intempestivos. 
Erro  grosseiro  que  impede  a  aplicação  do  princípio  da 
fungibilidade recursal1.

[…]

Nesse norte, fundamental destacar que, mesmo apesar de  não 
existir  norma  expressa  no  CPC,  tem-se  que,  em  respeito  ao 
princípio da fungibilidade dos recursos, cabe ser conhecido o 
recurso  equivocadamente  nominado  sempre  que  houver 
dúvida  fundada.  Porém,  não  merece  prestígio  o  referido 
princípio quando se tratar de evidente erro grosseiro da parte, 
como, in casu, ocorreu.

[...]

Assim,  diante  do  entendimento  jurisprudencial  acima 
colacionado, conclui-se que a fungibilidade não é aplicável ao 
recurso em análise, eis que o artigo 522 do Código de Processo 
Civil  é  bastante  claro  em  determinar  que  contra  decisão 
interlocutória o recurso cabível é o agravo e não a apelação. 

Ante  o  exposto  e  por  estar  o  recurso  em  confronto  com 
jurisprudência dominante do STJ, nego seguimento ao recurso 
apelatório interposto, nos precisos termos do artigo 557, caput, 
do Código de Processo Civil”.

Contudo, em que pese a adequação das razões formuladas no 
1 TJ-SP - AI: 00459975520138260000, Rel. Adilson de Araujo, 26/03/2013, 31ª Câmara Dir. Priv., 28/03/2013



decisum atacado, vê-se que o mesmo não se coaduna com a Jurisprudência dominante 
do Colendo STJ e do Egrégio TJPB,  a qual reconhece o cabimento da insurgência 
apelatória, inclusive, quando da determinação do prosseguimento da via monitória 
decorrente da rejeição dos embargos monitórios opostos.

Neste sentido, portanto, salientem-se as ementas seguintes:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA.  RECURSO 
CABÍVEL  CONTRA  O  INDEFERIMENTO LIMINAR  DOS 
EMBARGOS.  APELAÇÃO.  PRECEDENTES  DA  CORTE. 
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  83/STJ.  I  -  O  recurso  cabível 
contra a decisão que rejeita liminarmente os embargos à ação 
monitória é a apelação. Precedentes de ambas as Turmas da 
Segunda  Seção  desta  Corte.  Agravo  improvido.  (AgRg  no 
REsp 896.996/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009).

Recurso  especial.  Ação  monitória.  Recurso  cabível  contra 
decisão  que  rejeita  liminarmente  os  embargos.  Apelação.  - 
Deve  ser  interposta  apelação  contra  a  decisão  que  rejeita 
liminarmente  os  embargos  à  monitória  ou  os  julga 
improcedentes, pois, nesta hipótese, há extinção do processo 
de  conhecimento  com  resolução  de  mérito  em  razão  do 
acolhimento  do  pedido  do  autor,  sendo  inaugurada  a  fase 
executória.  Recurso  especial  conhecido  e  provido.  (REsp 
803.418/GO, Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 300).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  MONITÓRIA  - 
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  REJEITADA  - 
EMBARGOS  MONITÓRIOS  -  REJEIÇÃO  -  RECURSO 
CABÍVEL - APELAÇÃO. 1) De acordo com o entendimento 
dos  nossos  tribunais,  o  fato  de  o  recurso  não  ter  sido 
aditado/ratificado  depois  do  julgamento  dos  embargos 
declaratórios não impede o seu conhecimento, notadamente 
se a decisão que integrou a decisão não influência na matéria 
tratada no recurso. 2) O recurso cabível contra a decisão que 
rejeita  ou  acolhe,  liminarmente  ou  não,  os  embargos 
monitórios é a apelação, nos termos dos artigos 1.102-C, § 2º, 
162, § 1º, e 513 do CPC. (TJMG - AI: 10702084542134001, Rel. 
Marcos Lincoln, 29/01/2014, 11ª CÂMARA CÍVEL, 07/02/2014).

EMBARGOS MONITORIOS - Rejeição - Recurso - Apelação - 
A sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes 
os embargos monitórios desafia recurso de apelação, que será 



recebido  no duplo efeito  -  Os  embargos monitonos  não se 
confundem  com  os  embargos  do  devedor  -  As  regras  de 
exceção do art  520 do CPC têm carga restritiva de  direitos, 
portanto,  não  comportando  interpretação  extensiva  ou 
analógica Assim, não integrando o seu rol, o recurso contra a 
sentença  que  decidir  os  embargos  monitórios  deve  ser 
recepcionado  no  duplo  efeito  -  Decisão  afastada  -  Recurso 
provido.  (TJSP,  AG  7286753500,  Rel.  Mario  de  Oliveira, 
10/09/2008, 37ª Câmara de Direito Privado, 09/10/2008).

Desse  modo,  em  sendo  tal  o  entendimento  jurisprudencial 
dominante, não se credencia a negativa de conhecimento do apelo atacada, de forma 
monocrática e segundo os fundamentos dados na decisão agravada, o que, em sendo 
mantido, ora, não se subsume ao artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse referido contexto,  reconsidero a decisão recorrida (fls. 
247/249v.),  a  fim de garantir  ao recurso apelatório o  trânsito  regular  na Corte  de 
Justiça, nos exatos termos do que autoriza o artigo 557, § 1º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

    
Desembargador João Alves da Silva

Relator


