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Requisitos de Admissibilidade – Parte 7 

 



Prazo em Dobro 

 

 

 MP/ Fazenda/Defensoria (arts. 180,183,186) 

 

 litisconsortes com diferentes procuradores de escritórios 
distintos (X CPC/73), salvo PJE (art. 229, § 2º) 

 
 

 Requisitos de Admissibilidade 



Litisconsortes com diferentes procuradores 

 

 

- Não se aplica nas hipóteses em que o litisconsorte não 
tiver interesse e legitimidade para recorrer 

 

- Extingue-se com o término do litisconsórcio 

 

- Não pode haver nenhum advogado em comum 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Prazo em Dobro de litisconsortes com diferentes 
procuradores 

 

 

- Aplica-se no caso de pronunciamento dos advogados em 
petição conjunta 

 

- Não se aplica no caso de revelia do litisconsorte (§ 1º), 
salvo posterior integração nos autos 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



É necessária a comprovação do benefício em dobro no prazo 
simples? 

 

 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



 

 SIM: STF, RE 147.248/BA, Rel. Celso Mello, j. 05.10.1995 

 

 

 NÃO: “A regra benéfica do prazo em dobro independe 
tanto de prévia comprovação de que os litisconsortes 
passivos serão representados por procuradores distintos 
quanto de requerimento ao juízo” (AgRg no Ag 
1.146.930/MG, Rel. Jorge Mussi, j.09/03/2010: MAJ) 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Regularidade formal do recurso 

 

 

 Regra geral (art. 1.10, 1.016, 1.029) 

 

- Partes 

- Fundamentos de fato/direito (errores) 

- Pedido 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Interesse recursal e conteúdo do ato impugnativo 

 

 

 Necessidade de impugnação a todos os fundamentos 
suficientes da decisão (cf. Súmulas 283/STF e 126/STJ) 

 

 Art. 932.  Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de 
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 
impugnado especificamente os fundamentos da decisão 
recorrida; 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



 

Não tendo sido motivadas as razões que ensejaram o 
recurso, quanto ao conteúdo do decisum, cuja insatisfação 
deveria ter sido especificada, para que o Tribunal pudesse 
apreciar os seus motivos e delimitar o âmbito de 
devolutividade recursal, em atendimento ao princípio do 
tantum devolutum quantum apelatum, restou inviabilizado 
o conhecimento do recurso interposto, em razão da 
ausência dos motivos de fato e de direito à sua interposição. 
(TRF 3ª Região, Apelação Cível n. 39469) 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 



Necessidade de Fundamentação adequada do recurso 

 

 

 Cabível motivação per relationem? 

 

- 1ª posição (B Moreira/maj): aceita remissão aos 
argumentos constantes em outras peças 

 

- 2ª posição (Resp 25.656/RJ, j. 22.09.93): não aceita 

 

 

 

 Requisitos de Admissibilidade 


