
DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL 

Prof(a).  Bethania Senra

Citação –Parte 2



Citação 

- Sentença proferida sem a citação do réu, mas a favor dele,
não é inválida e nem ineficaz, tendo em vista a absoluta
ausência de prejuízo.

CPC, art. 239. Para a validade do processo é indispensável a
citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de
indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do
pedido.

CPC, art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito
proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao
escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado
do julgamento.
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3. Comparecimento espontâneo do citando:

CPC, art. 239, § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a
partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou
de embargos à execução.

§ 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo
de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.
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4. Pessoalidade da citação:

- Regra: a citação será pessoal, ou seja, deve ser feita na
pessoa do citando.

CPC, art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser
feita na pessoa do representante legal ou do procurador do
réu, do executado ou do interessado.

§ 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de
seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a
ação se originar de atos por eles praticados.
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§ 2o O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o
locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o
imóvel, procurador com poderes para receber citação será
citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do
recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado
para representar o locador em juízo.

§ 3o A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de
direito público será realizada perante o órgão de Advocacia
Pública responsável por sua representação judicial.
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CPC, art. 248, § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a
entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral
ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo
recebimento de correspondências.

CPC, art. 248, § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que
o destinatário da correspondência está ausente.


