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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).
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CPC, art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de
cumprir conterá:

I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios
ou residências;

II - 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;

III - a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da
ordem, se houver;
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IV - 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;

V - a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que
deferir tutela provisória;

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

- Formalidades que devem ser observadas na citação por oficial
de justiça:
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CPC, art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e,
onde o encontrar, citá-lo:

I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé;
II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé;
III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a
apôs no mandado.

- Citação em comarcas vizinhas ou pertencentes à mesma
região metropolitana:

- Houve mitigação ao princípio da territorialidade da jurisdição.
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CPC, art. 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e
nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de
justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações,
intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos
executivos.

- A citação por oficial de justiça é um ato complexo, que se
aperfeiçoa com a juntada aos autos do mandado, a partir de
quando começa a fluir o prazo para a resposta (art. 231, II,
CPC).


