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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.
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§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de
não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à
decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

- Só o despacho citatório interrompe a prescrição, o que não
ocorrerá, portanto, se o despacho for determinando a emenda
da inicial ou se for sentença de indeferimento da inicial.
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9. Modalidades de citação:

CPC, art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando
comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei
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9.1 Citação pelo correio:

- É regra geral, ressalvados os casos de citação por meio
eletrônico (art. 246, §§1º e 2º, CPC).

- Não depende de requerimento da parte.

- É modalidade de citação real, na medida em que depende da
entrega da correspondência ao citando.

- A citação postal pode ser realizada em qualquer comarca do
país, independentemente de carta precatória (art. 247, caput,
CPC).
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CPC, art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer
comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega
domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.
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- Requisitos da correspondência:

CPC, art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o
chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição
inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para
resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe
o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 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.
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§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão
os requisitos do art. 250.

- Requisitos do art. 250, CPC:
a) os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios
ou residências;

b) a finalidade da citação, com todas as especificações constantes
da petição inicial, bem como a menção do prazo para
contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;

c) a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da
ordem, se houver;
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d) se for o caso, a intimação do citando para comparecer,
acompanhado de advogado ou de defensor público, à
audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do
dia, da hora e do lugar do comparecimento;

e) a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que
deferir tutela provisória;

f) a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a
declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

- Em caso de recusa do recebimento ou assinatura do recibo,
reputa-se frustrada a diligência, restando ao autor a requerer
por mandado.
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- A citação postal é ato complexo, que se aperfeiçoa com a
juntada aos autos do aviso de recebimento, data a partir da
qual começa a fluir o prazo para a resposta (art. 231, I, CPC).

9.2 Citação por oficial de justiça:

- Também chamada de citação por mandado.

- Cabe a citação por mandado quando se permite (art. 247,
CPC) ou se frustra a citação postal (art. 249, CPC).


