
GRU COBRANÇA 

No STJ, o recolhimento de custas processuais e porte de remessa e retorno de autos é 
feito exclusivamente por meio da GRU Cobrança.  

GRU Cobrança 

 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco; 

 O sistema fica disponível 24 horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os 
períodos de manutenção. 

Para gerar a GRU Cobrança, siga os passos abaixo: 

1) Preencha os campos Nome do Autor/Recorrente, CPF ou CNPJ e Nome do 
Réu/Recorrido (para homologação de sentença estrangeira, se o autor não tiver 
CPF ou CNPJ, poderá utilizar o CPF de seu advogado ou o CNPJ da respectiva 
sociedade de advogados): 

 

2) Selecione o tipo de pagamento: 

2.a) Feito de Competência Originária; 

2.b) Recurso Interposto em Instância Inferior; 

2.c) Porte de Remessa e Retorno dos Autos. 

 

http://www.stj.jus.br/grucobranca/app/index.jsf


2.a) No caso de Ação Originária, selecione a classe processual desejada e clique em 
continuar: 

 

 Se o feito de competência originária for um Mandado de Segurança, informe a 
quantidade adicional de impetrantes, se houver: 

 



 Se o feito de competência originária for Embargos de Divergência, informe o 
número de registro do processo no qual está interpondo o recurso: 

 

2.b) No caso de Recurso Interposto em Instância Inferior, selecione o recurso e clique 
em continuar: 

 

 Informe a Unidade Federativa. No campo “Tribunal de Origem”, selecione o 
tribunal onde tramita o processo e, em seguida, informe o número do 
processo no tribunal indicado: 

 

Atenção! Se o recurso interposto em instância inferior for uma Apelação Cível, informe 
apenas a Unidade Federativa e o número do processo na origem. 



Atenção! Se o recurso interposto em instância inferior tiver origem em um Tribunal 

Regional Federal, a unidade da federação deve ser SEMPRE preenchida de acordo 

com a sede do respectivo TRF: 

 Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Brasília (DF) 

 Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Rio de Janeiro (RJ) 

 Tribunal Regional Federal da 3ª Região – São Paulo (SP) 

 Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Porto Alegre (RS) 

 Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Recife (PE) 

2.c) Para pagamento de Porte de Remessa e Retorno dos Autos, selecione o tipo de 
recurso, informe a Unidade Federativa, o Tribunal onde tramita o processo, o número 
na origem e o valor do porte de remessa e retorno, de acordo com a tabela em vigor: 

 

Atenção! O porte de remessa e retorno só é exigido no caso de processos remetidos 
fisicamente. Em razão da Resolução 10/2015, todos os processos são remetidos ao 
STJ por meio eletrônico, mas, diante de problemas técnicos ou força maior, o presidente 
poderá autorizar a remessa física por parte dos tribunais de segunda instância. 

 Se o pagamento de porte de remessa e retorno dos autos for relativo a uma 
Apelação Cível, informe apenas a Unidade Federativa, o número do processo na 
origem e o valor. 

Para outros esclarecimentos sobre pagamento de porte de remessa e retorno dos autos, 
acesse o menu “Perguntas Frequentes” em AJUDA, do lado direito da tela. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/94929/Res%20_10_2015_PRE.pdf


 

Reimpressão do boleto  

Se for preciso recuperar um boleto gerado anteriormente, basta selecionar a opção 
Reimpressão de boleto e digitar o mesmo CPF utilizado no primeiro preenchimento, 
sem a necessidade de inserir novamente todos os dados. Importante: a reimpressão 
só é possível dentro do prazo de validade da guia, por isso é recomendado salvá-la no 
computador. 


