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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.
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b) Considerar-se-á realizada a citação no dia em que o citando
efetivar a consulta eletrônica ao teor da citação, certificando-
se nos autos a sua realização.

c) Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a citação
será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

d) A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos
contados da data do envio da citação, sob pena de considerar-
se a citação automaticamente realizada na data do término
desse prazo.
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- Feita a citação eletrônica, o prazo de resposta começa a fluir
no dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para
que a consulta se dê (art. 231, V, CPC).

- Somente os cadastrados no sistema poderão ser citados
eletronicamente.

- Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de
correspondência eletrônica, comunicando o envio da citação e
a abertura automática do prazo processual aos que
manifestarem interesse por esse serviço (art. 5º, §4º, Lei
11.419/06).
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- Nos casos urgentes em que a citação eletrônica possa causar
prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for
evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato
processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a
sua finalidade, conforme determinado pelo juiz (art. 5º, §5º,
Lei 11.419/06).


