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Requisitos Extrínsecos de Admissibilidade 

 

 

 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



 

TEMPESTIVIDADE 

 

 

 Prazo de 5 e 15 dias (art. 1.003, § 5º) 

 

 Entre 6 – 20 hrs, salvo PJE (art. 212 c/c 213) 

 

 Prazo em dias úteis (art. 219) 

 Requisitos de Admissibilidade 



Contagem do prazo 

 

Art. 1.003.  O prazo para interposição de recurso conta-se 
da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a 
Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério 
Público são intimados da decisão. 

 

- Ato processual complexo e formal 

- Ciência inequívoca 

- Réu revel 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Local de Protocolo 

 

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será 
protocolada em cartório ou conforme as normas de 
organização judiciária, ressalvado o disposto em regra 
especial. 

 

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido 
pelo correio, será considerada como data de interposição a 
data de postagem. (X Súmula 216/STJ) 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Feriado Local 

 

§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local 
no ato de interposição do recurso. 

 

Contra: “Pode a parte fazer eficazmente, perante o 
Supremo, em agravo regimental, prova de causa local de 
prorrogação do prazo de interposição e da consequente 
tempestividade de recurso extraordinário.” (Ag.Reg. no RE 
626.358/MG, j. 22/03/2012, Plenário) 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Recurso Prematuro 

 

Art. 218,  § 4o Será considerado tempestivo o ato praticado 
antes do termo inicial do prazo. 

 

 

OBS: início do prazo a partir da publicação do acórdão e não 
da publicação da ata do julgamento  

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Interrupção do Prazo Recursal 

 

Art. 1.004.  Se, durante o prazo para a interposição do 
recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu 
advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o 
curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da 
parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a 
correr novamente depois da intimação. 

 

Cuidado: não se trata de perda da capacidade processual 
(art. 313) 

 Requisitos de Admissibilidade 



Interrupção do Prazo Recursal 

 

 Falecimento que interessa é o da parte recorrente 

 

 Força maior X justa causa 

 

Art. 223, § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à 
vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou 
por mandatário. 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



JUSTA CAUSA 

 

 Deve ser comprovada no prazo de 5 dias após o 
encerramento do impedimento (art. 218, § 3º) 

 

 Evento deve atingir o advogado 

 

 Doença; inundação; retirada dos autos por terceiro; furto 
da pasta do office boy 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Interrupção e Embargos de Declaração 

 

 

 Recurso atípico interruptivo (art. 1.026), salvo se 
intempestivo 

 

 Art. 1.065 altera art. 50, Lei 9.099/95 

 

 Interrupção para ambas as partes 

 

 Requisitos de Admissibilidade 


