
DOUTRINA 
Edição Comemorativa

30 ANOS DO STJ

Brasília
Maio
2019

Superior 
Tribunal 
de Justiça 



Preparo: os Avanços do STJ e 

do CPC/2015 no Combate à 

Jurisprudência Defensiva

Og Fernandes
Ministro do Superior Tribunal de Justiça





PREPARO: OS AVANÇOS DO STJ E DO CPC/2015 NO COMBATE À JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA

607

PREPARO: OS AVANÇOS DO STJ E DO CPC/2015 NO COMBATE À 

JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA

Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Avanços trazidos pelo CPC/2015; 3. Alguns 

avanços promovidos pelo STJ à luz do CPC/1973; 4. Conclusão; 5. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O advento do CPC/2015 trouxe, como não podia deixar de ser, 
diversas novidades para o processo civil brasileiro.

O objetivo deste artigo, escrito para a obra doutrinária coletiva 
de comemoração dos 30 (trinta) anos de instalação do Superior Tribunal 
de Justiça, é examinar as principais alterações trazidas pelo novo Código 
no que tange à realização do preparo e às possibilidades de sanação de 
eventuais irregularidades formais contidas na guia de custas recursais.

Examinaremos, ainda, alguns avanços promovidos pela 
jurisprudência do STJ nessa seara, ainda na vigência do CPC/1973, 
no enfrentamento do que se convencionou chamar de jurisprudência 
defensiva, e as nossas perspectivas quanto ao tratamento da matéria no 
futuro.

2. AVANÇOS TRAZIDOS PELO CPC/2015

O CPC/2015 trouxe, em seus arts. 932, parágrafo único (“Antes 

de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias 
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ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação 

exigível.”),  e 938, § 1º (“Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive 

aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a  realização 

ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro 

grau de jurisdição, inti madas as partes.”), um dever geral de correção de 

def eitos processuais nos tribunais, nas precisas palavras de Fredie Didier 

Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1. Trata-se de verdade ira mudança 

de paradigma em relação ao que constava no CPC/1973 com relação à 

admiss ibilidade dos recursos cíveis2.

Assim, o tribunal tem o dever de, em qualquer processo que  esteja 

sob sua jurisdição, seja de competência originária ou recursal, proceder 

à intimação da parte para que corrija eventuais defeitos processuais que 

estejam impedindo o exame do mérito recursal, desde que sejam sanáveis.

O legislador foi detalhista ao ponto de trazer diversas regras 

específi cas para o preparo, conforme se lê no art. 1.007 e parágrafos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente 

comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 

deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e 

de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela 

União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e 

respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insufi ciência no valor do preparo, inclusive porte de remessa 

e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa 

de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

1 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: meios 

de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 

2016, p. 50.

2 JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Th iago Ferreira. A sanabilidade dos requisitos de 

admissibilidade dos recursos. In: FREIRE, Alexandre; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi 

(coord.). Doutrina Selecionada: processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 

Vol. 6 (Coleção Novo CPC). 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 622-624.



PREPARO: OS AVANÇOS DO STJ E DO CPC/2015 NO COMBATE À JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA

609

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno 

no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do 

recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de 

retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o 

recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insufi ciência parcial do 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento 

realizado na forma do § 4º.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará 

a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fi xando-lhe prazo de 5 

(cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará 

a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de 

dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o 

vício no prazo de 5 (cinco) dias.

Foram várias as mudanças e inovações se compararmos com o 

teor do art. 511, que regia a matéria no CPC/1973.

No art. 1.007, § 1º, o legislador deixou claro que a dispensa de 

preparo inclui o porte de remessa e de retorno, algo que já estava pacifi cado 

na jurisprudência do STJ, e, por questão de boa técnica legislativa, 

explicitou que o Distrito Federal também é dispensado do preparo.

O § 2º prescreve que o recorrente será intimado na pessoa de 

seu advogado para suprir a insufi ciência no valor do preparo, rechaçando 

a interpretação de que a referida intimação teria que ser feita na pessoa 

do recorrente. A inovação aqui reside em explicitar que a intimação não 

precisa ser pessoal, sendo de ressaltar que, mesmo antes da vigência do 

CPC/2015, se entendia que violava “o art. 511, § 2º (correspondente ao 

atual art. 1.007, § 2º), a declaração de inadmissibilidade recursal sem a 

outorga de prévia possibilidade de complementação do preparo”3.

3 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado: artigo 

por artigo. 4. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 545.
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Outro ponto acrescentado pelo § 2º diz respeito à explicitação 
de que haverá a possibilidade de complementação do preparo em valor 
insufi ciente, inclusive no que se referir ao porte de remessa e de retorno. 
Trata-se de cautela do legislador contra interpretações indevidas que 
consideravam deserto o recurso quando a taxa do recurso havia sido paga 
de modo insufi ciente, mas o porte de remessa e retorno não havia sido 
recolhido, pelo que se enquadrava como ausência, e não insufi ciência, do 
recolhimento4. Fica superada, portanto, a Súmula 187/STJ (“É deserto o 
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente 
não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos 
autos”)5.

Registre-se que, diante do dever de cooperação e do princípio da 
boa-fé processual, a decisão que reconhece a insufi ciência do preparo deve 
apontar qual o valor total a ser recolhido pelo recorrente.

O § 3º traz uma inovação que já decorria da própria realidade 
dos fatos, mesmo anteriormente ao CPC/2015. Isso porque não haveria 
sentido em cobrar recolhimento de porte de remessa e retorno em autos 
eletrônicos, já que tal verba se destina a custear o deslocamento dos autos, 
o que apenas se justifi ca em processos físicos6.

Com a utilização cada vez maior do processo eletrônico em 
nossos tribunais, o refl exo imediato será o barateamento dos custos para 
interposição de recursos e, consequentemente, das despesas processuais7.

A maior inovação trazida pela novel legislação nessa temática foi 
o § 4º, que criou o dever de intimar o recorrente que não tiver comprovado 

o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, para que 

4 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; 

OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 1.018.

5 Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR. Fredie. Op. cit., p. 129.

6 BARTILOTTI, Alexandre Soares. Comentários ao art. 1.007 do CPC/2015. In: RIBEIRO, 

Sérgio Luiz de Almeida [et al.] (coord.). Novo Código de Processo Civil Comentado. Tomo III – arts. 

771 a 1.072. São Paulo: Lualri Editora, 2017, p. 355.

7 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 

16. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2.194.
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possa, caso queira, efetuar o recolhimento em dobro. Antes do advento do 

CPC/2015, a intimação para possibilitar a complementação do preparo 

apenas ocorria em caso de insufi ciência do valor recolhido, mas não quando 

não houvesse qualquer recolhimento. Agora, o recorrente tem direito a 

uma segunda chance, não apenas para suprir o preparo insufi ciente, mas 

também para realizar o preparo que ainda não havia sido feito, desde que 

recolha o dobro do montante devido8.

Registre-se que se aplica tal dispositivo tanto para o recorrente que 

não havia recolhido os valores do preparo quanto para aquele que, embora 

tenha recolhido, não anexou no momento adequado o comprovante de 

recolhimento. É a interpretação que se extrai diretamente do texto legal9.

Não há previsão de prazo nesse dispositivo, mas, por analogia, 

aplica-se o prazo de 5 (cinco) dias, previsto tanto no § 2º quanto no § 6º10. 

É o que prevê, a propósito, o Enunciado n. 97 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis – FPPC11.

Caso o recorrente se valha da segunda chance prevista no § 4º, 

não lhe será oportunizada nova possibilidade de complementação em caso 

de insufi ciência parcial do preparo, consoante dispõe o § 5º do art. 1.007. 

Em suma, as oportunidades previstas no art. 1.007, §§ 2º e 4º, não são 

cumulativas, pois isso funcionaria como um incentivo ao abuso de direito 

processual12.

8 Sobre o ponto, confi ra-se: JORGE, Flávio Cheim. Comentários ao art. 1.007 do CPC/2015. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo 

Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 2.233.

9 Nesse sentido: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André 

Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Op. Cit., p. 1.018.

10 Trilhando o mesmo pensamento: BARTILOTTI, Alexandre Soares. Op. Cit., p. 355; CUNHA, 

Leonardo Carneiro da; DIDIER JR. Fredie. Op. Cit., p. 128-129.

11 O FPPC – Fórum Permanente de Processualistas Civis consiste em um encontro semestral 

(anual a partir de 2016) que conta com a participação de professores de processo de várias carreiras 

jurídicas (no último encontro, em Recife, estiveram presentes mais de 300 participantes de todo 

o país), e que tem como objetivo a elaboração de enunciados interpretativos sobre o NCPC. Para 

aprovação de um enunciado, exige-se a votação unânime dos participantes.

12 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR. Fredie. Op. Cit., p. 129.
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O § 6º inova ao prever que, provando o recorrente justo 
impedimento – como em caso de greve bancária, desastres naturais etc. –, o 
relator relevará a pena de deserção, fi xando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para 
efetuar o preparo. Essa previsão, que antes era restrita ao processamento da 
apelação, agora foi expressamente estendida para todos os recursos13.

A decisão que releva a pena de deserção é irrecorrível, pois não há 
interesse recursal em impugná-la, já que os requisitos de admissibilidade 
recursal – incluindo-se aí o preparo – poderão ser discutidos em preliminar 
de contrarrazões e serão examinados pelo órgão colegiado competente para 
o julgamento do recurso14.

Por fi m, o § 7º prescreve que os equívocos no preenchimento da 
guia de custas não implicarão aplicação automática da pena de deserção. 
Caberá ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar 
o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

Examinemos esse parágrafo com maior profundidade.

Esse é mais um dos dispositivos espalhados pelo novo diploma legal 
que buscam combater o que se convencionou intitular de jurisprudência 
defensiva praticada pelos tribunais15. O novo Código, de fato, busca 
combater a criação de “empecilhos artifi ciais criados pelos tribunais para não 
apreciarem o mérito dos recursos”, na feliz defi nição de Rodrigo da Cunha 
Lima Freire16.

13 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. Cit., p. 2.194; FARIA, Márcio 
Carvalho. O novo Código de Processo Civil vs. a jurisprudência defensiva. In: FREIRE, Alexandre; 
MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi (coord.). Doutrina Selecionada: processo nos 
tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Vol. 6 (Coleção Novo CPC). 2. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 579.

14 Confi ra-se: BARTILOTTI, Alexandre Soares. Op. Cit., p. 355; CUNHA, Leonardo Carneiro 
da; DIDIER JR. Fredie. Op. Cit., p. 129.

15 Muito oportuna a colocação de Pedro Miranda de Oliveira, de que o termo correto deveria ser 
jurisprudência ofensiva, pois ofende os princípios da legalidade, da inafastabilidade do controle 
jurisdicional, do contraditório, da boa-fé, da cooperação e da razoabilidade, além de ofender o bom 
senso, a segurança jurídica, o exercício da advocacia e a cidadania. OLIVEIRA, Pedro Miranda 
de. O novo CPC e o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal. In: SANTANA, 
Alexandre Ávalo e ANDRADE NETO, José de (coord.). Novo CPC: análise doutrinária sobre o 
novo direito processual brasileiro. Vol. 3. Campo Grande: Contemplar, 2016, p. 553-554.

16 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Comentários ao art. 932 do CPC/2015. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim [et al.] (coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
RT, 2015, p. 2.090.
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O referido parágrafo é também uma materialização dos princípios 

da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC/2015) e da cooperação 

(art. 6º do CPC/2015), bem como um prestígio à instrumentalidade das 

formas (arts. 282 e 283 do CPC/2015). Nesse sentido, transcreve-se a lição 

de Humberto Th eodoro Júnior17:

A oportunidade a ser dada obrigatoriamente ao recorrente para 

esclarecer a dúvida ou sanar o vício detectado pelo relator no 

preenchimento da guia corresponde ao dever de colaboração e 

prevenção que toca ao órgão jurisdicional em relação aos atos 

processuais das partes, dever esse que o Código muito bem prestigia 

ao defi nir os ‘princípios e garantias fundamentais do processo 

civil’, especialmente nos arts. 7º, 9º e 10, onde se asseguram o 

contraditório efetivo, a cooperação necessária e a não surpresa, 

mesmo nos casos em que a matéria comporte decisão de ofício.

Durante a vigência do CPC/1973, o STJ tinha entendimento 

consolidado no sentido de que o erro no preenchimento na guia do 

preparo18 acarretaria, automática e irremediavelmente, a deserção do 

recurso, a exemplo dos seguintes julgados: 1) AgRg no REsp 1.466.288/

MG, 2ª T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.10.2014, DJe 

28.10.2014; 2) AgRg no REsp 344.134/SP, 3ª T., Rel. Min. Nancy 

Andrighi, j. 23.3.2014, DJe 28.3.2014; 3) AgInt no AREsp 933.071/

MG, 4ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2016, DJe 2.2.2017; 

4) AgInt no AREsp 940.614/SP, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

17 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 50. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 1.003.

18 A doutrina enumera alguns exemplos de erros de preenchimento de guia no entendimento 

do STJ: guia preenchida manualmente; o preenchimento incorreto do número de referência do 

processo; o código da receita equivocado; o pagamento do valor devido, mas em guia errada; a 

digitalização da guia de forma ilegível feita pelo próprio Judiciário. Confi ra-se: BARTILOTTI, 

Alexandre Soares. Op. Cit., p. 355; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Op. Cit., p. 562; MACHADO 

SEGUNDO, Hugo de Brito. Os recursos no novo CPC e a jurisprudência defensiva. In: FREIRE, 

Alexandre; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi (coord.). Doutrina Selecionada: processo 

nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Vol. 6 (Coleção Novo CPC). 2. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016, p. 518; FARIA, Márcio Carvalho. Op. Cit., p. 589.
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j. 17.11.2016, DJe 25.11.2016; 5) AgInt no AREsp 1.697.979/SP, 2ª 
T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.9.2016, DJe 3.10.2016. 
Embora os últimos três exemplos tenham sido julgados quando já vigente 
o CPC/2015, os acórdãos trataram de recursos interpostos contra decisões 
publicadas na vigência do CPC/1973, razão pela qual a referida legislação 
consistiu no substrato normativo aplicável no que toca aos requisitos de 
admissibilidade recursal, conforme o Enunciado Administrativo n. 2, 
aprovado pelo Plenário do STJ em 09.03.2016.

O parágrafo em estudo visa justamente a afastar tal entendimento, 
deixando claro que tal fato não deve levar, ipso facto, à inadmissão do 
recurso, desde que seja possível ter certeza da efetivação do preparo. Nas 
hipóteses em que o erro não permita que se tenha tal certeza, deve o relator, 
obrigatoriamente, intimar o recorrente para sanar o vício em 5 (cinco) 
dias19.

De fato, não haveria sentido lógico em que o legislador inovasse, 
ao prever uma segunda chance de recolhimento do preparo mesmo quando 
não tenha havido pagamento algum (art. 1.007, § 4º), e não oportunizasse 
a mesma chance àquele recorrente que junta guia comprovando o 
pagamento, mas essa guia apresente algum problema formal.

Em adendo a isso, importante registrar que se trata de dever, e 
não de faculdade do julgador, a intimação do recorrente para sanação do 
vício no preenchimento da guia de custas, consistindo em especifi cação do 
dever maior de correção de defeitos processuais nos tribunais, previsto nos 
arts. 932, parágrafo único, e 938, § 1º, do CPC/201520.

É justamente o que diz o Enunciado n. 82 do FPPC: “É dever do 

relator, e não faculdade, conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou 

19 JORGE, Flávio Cheim. Comentários ao art. 1.007 do CPC/2015. In: WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim [et al.] (coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 

2.234. Ver, ainda: NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. Cit., p. 2.190.

20 No mesmo sentido: JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Th iago Ferreira. A sanabilidade dos 
requisitos de admissibilidade dos recursos. In: FREIRE, Alexandre; MACÊDO, Lucas Buril de; 
PEIXOTO, Ravi (coord.). Doutrina Selecionada: processo nos tribunais e meios de impugnação 
às decisões judiciais. Vol. 6 (Coleção Novo CPC). 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 630-631; 
CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 450; 
OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Op. Cit., p. 556.
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complementar a documentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, 

inclusive os excepcionais.”

O art. 99, § 7º, do CPC/2015 também inova ao dispor que: 

“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará 

dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, 

neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fi xar prazo para realização 

do recolhimento.” Trata-se de inovação muito bem-vinda, já que não seria 

adequado indeferir o pleito de justiça gratuita formulado em grau recursal, 

sem permitir ao requerente a oportunidade de realizar o recolhimento em 

caso de indeferimento do seu pleito.

Tentamos aqui realizar um esboço das principais inovações 

trazidas pelo CPC/2015 na temática do preparo. Vejamos no tópico 

seguinte como o STJ vem tratando a matéria, e quais os principais avanços 

adotados pela jurisprudência fi rmada pela Corte.

3. ALGUNS AVANÇOS PROMOVIDOS PELO STJ À LUZ DO CPC/1973

O STJ já vinha aceitando, mesmo na vigência do CPC/1973, 

que a juntada da procuração e da guia de custas ou depósito recursal em 

cópia não chega a ser vício sanável, desde que seja possível evidenciar as 

informações necessárias à identifi cação do pagamento. Nesse sentido, 

colaciona-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PREVISTO NO ART. 522 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO 

PREPARO COM CÓPIA DAS GUIAS E DOS RESPECTIVOS 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO.  POSSIBILIDADE 

DESDE QUE SE PERMITA EVIDENCIAR AS INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. 1. Não 

enseja deserção a juntada da cópia do pagamento das guias 

que comprovam o recolhimento dos componentes do preparo, 

desde que seja possível evidenciar as informações necessárias 

à identifi cação do pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 
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1.474.725/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014; REsp 1.428.160/

MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/3/2014; 

AgRg no AREsp 152.585/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 

Terceira Turma, DJe 16/9/2013). 2. Não há como impor qualquer 

tipo de restrição à utilização de cópias como meio hábil à 

comprovação do recolhimento de custas judiciais, postura que 

caminha na contramão da desburocratização do processo. 3. 

Agravo Regimento não provido. (AGREsp 1.572.683, Rel. Min. 

Herman Benjamin, STJ - Segunda Turma, j. em 1º/3/2016, DJe 

Data: 19/5/2016) (grifou-se)

Na verdade, a resistência dos tribunais em aceitar a comprovação 

do preparo com cópia da guia de recolhimento e respectivo comprovante 

de pagamento diz respeito à utilização de cópia sem o preenchimento dos 

dados do processo, o que permitiria a um advogado de má-fé utilizar a 

mesma documentação em mais de um recurso. Estando a cópia preenchida 

de modo a possibilitar a correta identifi cação do recurso e do processo a que 

se refere, e sem a existência de rasuras, não há motivo algum para recusá-la.

Nesse sentido, embora de forma mais tímida, o Enunciado n. 

332 do FPPC dispõe que: “Considera-se vício sanável, tipifi cado no art. 938, 

§ 1º, a apresentação da procuração e da guia de custas ou depósito recursal 

em cópia, cumprindo ao relator assinalar prazo para a parte renovar o ato 

processual com a juntada dos originais.”

O enunciado acima transcrito apenas traz um exemplo da 

aplicação do dever geral de correção de defeitos processuais nos tribunais 

previsto nos arts. 932, parágrafo único, e 938, § 1º, do CPC/2015.

Note-se que a apresentação da procuração e da guia de custas ou 

depósito recursal em cópia é vício – quando se tratar de cópia rasurada 

ou sem o preenchimento dos dados do processo – que se deve sanar no 

próprio tribunal. Há outros vícios, no entanto, que deverão ser sanados em 

primeiro grau, mediante a conversão do feito em diligência.

Ademais, deve-se considerar que o art. 425, inc. IV, do CPC/2015 

(com correspondência no art. 365, inc. IV, do CPC/1973), presume a 
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boa-fé das partes e de seus advogados, admitindo que o próprio advogado 

declare a autenticidade de cópias de peças processuais acostadas aos autos21.

Dito isso, perceba-se que a utilidade do enunciado reside em que, 

caso se alegue falsidade na cópia da procuração ou da guia de custas ou 

depósito recursal, aí sim, não se permite a aplicação imediata da pena de 

deserção, cumprindo ao relator assinalar prazo para a parte promover a 

juntada dos originais.

Em suma, as preocupações formais com a guia de custas recursais 

existem para que se possa aferir se houve o efetivo preparo do recurso. Ou 

seja, os aspectos formais são instrumentos para verifi car se o pagamento das 

custas recursais efetivamente ocorreu22. O fato de existirem advogados que 

se utilizam de guias falsas, ou de uma mesma guia para recursos diferentes, 

não justifi ca a inadmissão de recursos em geral, cabendo, isto sim, a 

punição do recorrente malicioso por litigância de má-fé ou ato atentatório 

à dignidade da justiça, bem como a comunicação à OAB para as devidas 

providências23.

O Enunciado n. 333 do FPPC traz uma refl exão importante sobre 

a guia de custas e o depósito recursal inseridos em processo eletrônico, 

in verbis: “Em se tratando de guia de custas e depósito recursal inseridos no 

sistema eletrônico, estando o arquivo corrompido, impedido de ser executado 

ou de ser lido, deverá o relator assegurar a possibilidade de sanar o vício, nos 

termos do art. 938, § 1º.”

Trata-se de mais um enunciado que homenageia os princípios 

da primazia do julgamento do mérito, da cooperação, e também da 

instrumentalidade das formas, cuja ideia principal reside em combater a 

jurisprudência defensiva muitas vezes praticadas pelos tribunais pátrios.

21 Aliás, à medida em que o processo eletrônico tornar-se regra no Brasil, tal discussão perderá o 

sentido, tendo em vista que o impresso do comprovante de pagamento feito via internet equivale à 

via original, pois se trata de documento virtual, nos termos do artigo 11 da Lei 11.419/2006. Ou 

seja, perderá razão de ser a dicotomia original x cópia nesses casos. Confi ra-se: REsp 1.415.790, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, STJ - Terceira Turma, j. em 12/11/2013, DJe Data: 13/02/2014.

22 FARIA, Márcio Carvalho. Op. Cit., p. 589-590.

23 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Op. Cit., p. 519.
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Assim, quando a guia de custas e o comprovante de depósito 
recursal inseridos no sistema eletrônico estiverem, por algum motivo, 
impossibilitados de serem acessados e lidos, deverá o relator, com espeque no 
art. 938, § 1º, do CPC/2015, assegurar a possibilidade de sanação do vício.

Especifi camente sobre a questão da juntada de arquivo eletrônico 
corrompido ou com peças ilegíveis, a Resolução n. 427, de 20 de abril 
de 2010 (que regulamenta o processo eletrônico no âmbito do STF), 
dispõe: “Art. 25 - Serão devolvidos à origem, para diligência, os recursos 
remetidos ao Supremo Tribunal Federal com arquivo eletrônico corrompido, 
com peças ilegíveis ou, ainda, quando não observados os requisitos do art. 24 
desta Resolução” (com a redação alterada pela Resolução n. 476, de 16 de 
dezembro de 2011).

Portanto, o próprio STF já criara, bem antes do advento do 
CPC/2015, norma regimental prevendo a necessidade de que seja assegurada 
à parte a juntada de uma versão correta da petição/documentação ilegível 
ou corrompida em processo eletrônico.

Outro importante avanço do STJ, que já vem de longa data, 
diz respeito à não declaração da deserção em virtude da insignifi cância 
do valor que se deixou de recolher. Nesse sentido, há vários precedentes: 
1) considerando insignifi cante o valor de R$0,40 (quarenta centavos) 
(STJ, 3ª T., REsp 243.760-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 17.2.2000, 
v.u., DJU 15.5.2000); 2) relevando a deserção em virtude da diferença 
de R$100,00 (cem reais) no preparo (STJ, 4ª T., REsp 217.518-SP, Rel. 
Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, j. 2.9.1999, v.u., DJU 25.10.1999); 
3) considerando insignifi cante a diferença de 2,5% (dois e meio por cento) 
do salário-mínimo então vigente (STJ, 6ª T., REsp 39.876-SP, Rel. Min. 
Pedro Acioli, j. 28.11.1994, DJ 13.03.1995, p. 5.317); 4) considerando 
insignifi cante o valor de R$0,81 (oitenta e um centavos) (STJ, 6ª T., 
REsp 35.901-SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 05.10.1993, v.u., DJU 
25.10.1993, p. 22.513). Em contrapartida, o STJ já pronunciou deserção 
por conta da diferença de R$0,01 (um centavo) no preparo (STJ, 6ª T., 
REsp 80.988-SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 18.8.1997, v.u., DJU 

8.9.1997).

Conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery: “No caso de valor insignifi cante, é de afastar-se a deserção 
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e, consequentemente, de conhecer-se do recurso entendendo-se cumprido o 

requisito de admissibilidade do preparo.”24 Fredie Didier Jr. e Leonardo 

Carneiro da Cunha, por sua vez, argumentam que o princípio da boa-fé 

processual e a teoria do adimplemento substancial, que é seu corolário e já 

foi reconhecida em julgados do STJ, impõem o afastamento da deserção 

em caso de ausência de valor insignifi cante25.

Outro aspecto interessante a ser abordado é que o STJ já admitia, 

bem antes do advento do CPC/2015, o pagamento da guia de recolhimento 

da União (GRU) referente ao preparo por meio da internet. A Resolução 

n. 4/2010 desta Corte de Justiça já previa, em seu art. 6º, § 1º, que a 

GRU era emitida no sítio do Tesouro Nacional, podendo ser acessada por 

meio do sítio do Tribunal, mas não fi xava a forma de pagamento. Como 

não havia proibição na legislação ou mesmo na regulamentação elaborada 

pelo STJ, o Tribunal admitia o pagamento pela internet. Nesse sentido, 

colhem-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

E PORTE DE REMESSA E RETORNO VIA INTERNET. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM 

CONTRARRAZÕES. PETIÇÃO ENVIADA POR FAX. 

FALTA DE PÁGINA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO 

MANTIDA.

1. A Resolução do STJ n. 4/2010, vigente à época da interposição 

do especial, admite a emissão das guias de recolhimento por 

meio da internet. Quanto ao recolhimento, o referido texto 

normativo não veda o pagamento por meio da rede mundial de 

computadores.

2. O próprio sítio do Tesouro Nacional, cuja utilização é 

recomendada pela referida Resolução, estabelece que a GRU 

Simples poderá ser paga no Banco do Brasil por meio da 

internet. Não pode a parte de boa-fé ser prejudicada, devendo 

24 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. Cit., p. 2.192.

25 CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR. Fredie. Op. Cit., p. 128.
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ser admitido o recolhimento pela internet, com a juntada de 

comprovante emitido pelo sítio do banco. Aplicação, ademais, 

do art. 11 da Lei n. 11.419/2006.

3. Havendo dúvida acerca da autenticidade do comprovante 

de recolhimento de custas, pode-se determinar, de ofício ou a 

requerimento da parte, a apresentação de documento idôneo. Não 

suprida a irregularidade, será reconhecida a deserção.

4. No caso, não houve impugnação da parte em contrarrazões 

de recurso especial, mas somente no agravo regimental, após o 

provimento da irresignação da parte contrária.

5. No mérito recursal, nos termos da pacífi ca jurisprudência do STJ, 

a falta de página da petição enviada por fax desrespeita o art. 4º da 

Lei n. 9.800/1999 e impede o conhecimento do correspondente 

recurso.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.232.385/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 6/6/2013, DJe 

22/8/2013) (grifou-se)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. 

RECOLHIMENTO VIA INTERNET. RECIBO EXTRAÍDO 

DA INTERNET. POSSIBILIDADE. AMPLA UTILIZAÇÃO DE 

MEIO ELETRÔNICO NA VIDA MODERNA. EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Admite-se o recolhimento e a comprovação do preparo processual 

realizados pela Internet, desde que possível, por esse meio, aferir a 

regularidade do pagamento das custas processuais e do porte de 

remessa e de retorno.

2. A guia eletrônica de pagamento via Internet constitui meio 

idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que 

preenchida com a observância dos requisitos regulamentares, 

permitindo-se ao interessado a impugnação fundamentada.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos para afastar a 

deserção.
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(EAREsp 423.679/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/6/2015, DJe 3/8/2015) (grifou-se)

Posição relevantíssima foi adotada pela Corte Especial no 

julgamento dos EREsp 781.135/DF, no que diz respeito à sufi ciência da 

juntada da via original da GRU, ainda que irregularmente preenchida, para 

a caracterização da regularidade do preparo do recurso especial, in verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

PORTE DE REMESSA E RETORNO. GRU. NÚMERO DE 

REFERÊNCIA AUSENTE. JUNTADA DA GUIA ORIGINAL. 

DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DESERÇÃO AFASTADA. 

EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal quando assentou a razão de não se 

admitir divergência na aplicação de regra técnica de admissibilidade 

do recurso, revelando natureza meramente infringente do 

debate sobre o equívoco ou não na aplicação da regra; ressalvou 

expressamente quanto ao debate de teses antagônicas à própria 

regra.

2. Quando a discussão se estabelece sobre a própria regra de 

conhecimento, esta evidentemente passível de dissenso a desafi ar 

também a uniformização de jurisprudência.

3. Desconsidera-se a deserção por se ter em conta que o 

comprovante do pagamento das custas do Recurso Especial foi 

juntado aos autos na sua via original, o que afasta a possibilidade 

de fraude no recolhimento das custas.

4. Em princípio, deve sempre ser prestigiada a boa-fé do 

recorrente, isto é, deve-se partir da presunção de que as partes 

litigantes se comportarão de forma leal; assim, embora a 

exigência formal não seja em si descabida ou desnecessária, as 

consequências do seu descumprimento devem ser apreciadas 

sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Embargos de Divergência acolhidos.

(EREsp 781.135/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 

20/5/2015) (grifou-se)
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Como se vê, a Corte Especial do STJ deu provimento a embargos 

de divergência, fazendo prevalecer a tese – mesmo antes do CPC/2015 

– que afasta a deserção nos casos em que, embora haja a irregularidade 

quanto ao número identifi cador do processo na GRU (por não ter sido 

indicado), haja sido juntado aos autos a sua via original, porquanto, com 

tal providência, fi ca afastada a possibilidade de fraude no recolhimento das 

custas no caso concreto.

Outro avanço antigo do STJ diz respeito à desnecessidade de que 

o benefi ciário da assistência judiciária gratuita tenha que reiterar o pleito 

de concessão do benefício nas instâncias recursais, devendo remanescer 

o favor legal em todas as instâncias e incidentes processuais, até que 

eventualmente venha a ser revogado por decisão judicial. É o que se lê no 

seguinte precedente da Corte Especial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, 

ARTS. 4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS 

INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO 

RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita 

prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do 

processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.

2. Somente perderá efi cácia a decisão deferitória do benefício 

em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.

3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o 

benefi ciário refi ra e faça expressa remissão na petição recursal acerca 

do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora 

seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta que 

constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição 

de benefi ciário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra 

equívoco perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado 

facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que 

tempestiva.
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4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção.

(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015) 

(grifou-se)

Por fi m, a Corte Especial já tem entendimento consolidado no 

sentido da prescindibilidade de realizar o preparo do recurso cujo mérito 

discuta o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. O 

recorrente interpõe o recurso e, caso se entenda pelo não cabimento do 

favor legal, será intimado para recolher as custas recursais. Leia-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO 

MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. 

DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO 

NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO PROVIDO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. 

Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o 

que afi rma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz 

jus ou não ao benefício.

2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido 

de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, 

dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver 

prejuízo ao trâmite normal do feito.

3. Agravo interno provido.

(AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) 

(grifou-se)

4. CONCLUSÃO

O tratamento dado ao preparo, embora tenha um histórico de 

evolução pelo STJ já na vigência do CPC/1973, teve notável avanço na 
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disciplina trazida pelo CPC/2015, no que tange a este e a outros requisitos 

de admissibilidade recursal.

As novas previsões legislativas nessa temática devem permitir 

um tratamento menos formal e rigoroso no que se refere aos requisitos 

de admissibilidade recursal, possibilitando, além de tudo, por meio da 

racionalização dos julgamentos, uma prestação jurisdicional mais efetiva 

e uma redução no tempo de tramitação dos processos, em obediência 

ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. 

LXXVIII, da Constituição Federal26.

Impõe-se, portanto, a superação da cultura de jurisprudência 

defensiva nas cortes judiciárias em nosso país. Esperamos que o STJ, 

ao interpretar o CPC/2015, continue aperfeiçoando o tratamento dado 

ao instituto do preparo, construindo posições menos formalistas e mais 

voltadas à realização do direito material.

Para tanto, impõe-se a adoção de novos paradigmas, novas lentes, 

e uma nova forma de pensar o direito processual. Como doutrina Vinícius 

Silva Lemos ao tratar do tema: “Não há como conseguir resultados diferentes 

com olhares idênticos. Com isto, a nova legislação propõe justamente estes novos 

olhares.”27

De fato, é verdade incontestável que: “Insanidade é continuar 

fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.”28

26 Sobre o princípio da razoável duração do processo, confi ra-se, por todos: KOEHLER, Frederico 

Augusto Leopoldino. A razoável duração do processo. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2013.

27 LEMOS, Vinícius Silva. O princípio da primazia de mérito na fase recursal de acordo com o 

Novo Código de Processo Civil. In: FREIRE, Alexandre; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, 

Ravi (coord.). Doutrina Selecionada: processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões 

judiciais. Vol. 6 (Coleção Novo CPC). 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 748.

28 Tal frase é comumente – e equivocadamente – atribuída a Albert Einstein, mas foi elaborada por 

Rita Mae Brown, em sua obra Sudden Death (New York: Bantam, 1983, p. 68), conforme ensina 

Alice Calapricep, em Th e Ultimate Quotable Einstein (e-book). Princeton: Princeton University 

Press, 2011, p. 474.
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