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5. Local da citação:

CPC, art. 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em
que se encontre o réu, o executado ou o interessado.

Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade
em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência
ou nela não for encontrado.

6. Impedimento legal para a citação:

CPC, art. 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o
perecimento do direito:
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I - de quem estiver participando de ato de culto religioso;

II - de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do
morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha
colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7
(sete) dias seguintes;

III - de noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao
casamento;

IV - de doente, enquanto grave o seu estado.

CPC, Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o
citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de
recebê-la.
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§ 1o O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a
ocorrência.

§ 2o Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que
apresentará laudo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3o Dispensa-se a nomeação de que trata o § 2o se pessoa da
família apresentar declaração do médico do citando que ateste
a incapacidade deste.

§ 4o Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao
citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência
estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa.

§ 5o A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá
a defesa dos interesses do citando.
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- Não é impedimento à realização da citação a existência de
greve no Poder Judiciário, devendo o advogado constituído
pela parte acompanhar o movimento grevista para tomar
ciência do início da contagem do prazo (STJ, 3ª Turma. REsp
1.153.218/SP).

7. Efeitos da citação:

- Um dos efeitos da citação é o de completar a relação jurídica
processual.
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CPC, art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts.
397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).

- A litispendência só é induzida com a citação em relação ao réu;
para o autor, litispendência já existe a partir da propositura da
demanda (art. 312, CPC).

- Com a citação válida, ainda que ordenada por juízo
incompetente, a coisa torna-se litigiosa para o réu, embora já o
fosse para o autor desde a propositura da demanda.
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- A litigiosidade da coisa repercute processualmente:

CPC, art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato
entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das
partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo,
sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte
contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo
como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as
partes originárias ao adquirente ou cessionário.
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- A citação, mesmo que ordenada por juízo incompetente,
constitui em mora o devedor, ressalvadas as hipóteses dos
arts. 397 e 398 do C.C.

C.C., art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

C.C., art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito,
considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.
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- A citação constitui em mora o devedor, então, no caso de
cobrança de dívidas negociais sem termo certo de pagamento,
em relação as quais o devedor não tenha sido constituído em
mora pela prática de outro ato anterior (como a interpelação,
p.ex.).

8. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório:

CPC, art. 240, § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo
incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.


