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Citação 

- O prazo para apresentar resposta, quando houver citação por
edital, começa a fluir no dia útil seguinte ao fim da dilação
assinada pelo juiz (art. 231, IV, CPC).

9.6 Citação por meio eletrônico:

Lei 11.419/06, art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art.
5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública,
excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional,
poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra
dos autos seja acessível ao citando.
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Lei 11.419, art. 9o No processo eletrônico, todas as citações,
intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão
feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que
viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão
consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos
legais.

§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio
eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação,
esses atos processuais poderão ser praticados segundo as
regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que
deverá ser posteriormente destruído.
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- A prática de atos processuais por meio eletrônico será
admitida mediante o uso da assinatura eletrônica (art. 1º, Lei
11.419/06), sendo obrigatório o credenciamento prévio no
Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos
respectivos (art. 2º, Lei 11.419/06).

CPC, art. 246, § 1o Com exceção das microempresas e das
empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em
autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e
intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por
esse meio.
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CPC, art. 246, § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da
administração indireta.

Regras de transição (CPC/2015):
CPC, art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta,
o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor
deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do
tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts.
246, § 2o, e 270, parágrafo único.
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CPC, art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir
o disposto no art. 246, § 1o, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa
jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às
microempresas e às empresas de pequeno porte.

- A citação eletrônica deve observar as exigências do art. 5º, da
Lei 11.419/06:

a) Deve ser feita em portal próprio, acessível pelos cadastrados
no sistema, dispensada a publicação no órgão oficial.


