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VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não

havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem

devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar

em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da

Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada

dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

§ 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo

para contestar corresponderá à última das datas a que se referem

os incisos I a VI do caput.
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§ 2o Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é
contado individualmente.
§ 3o Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou
por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a
intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo
para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data
em que se der a comunicação.
§ 4o Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação com hora
certa.

CPC, art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória,
rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação
será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz
deprecado ao juiz deprecante.
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Intimação feita pela impressa:

- Com relação às intimações pela impressa, dois aspectos se

mostram relevantes:

a) Jornais que circulam à noite ou que só são distribuídos no dia

seguinte à data neles estampada: de acordo com a doutrina a

data da publicação deve ser a real e não a formal, não podendo a

parte ser prejudicada pelo atraso na distribuição do Diário da

Justiça. A data da intimação será a da distribuição do periódico;
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b) As publicações feitas aos sábados, onde não há expediente
forense em tais dias: neste caso, a intimação é considerada feita
na segunda-feira e o primeiro dia computado para contagem do
prazo do recurso é a terça-feira, nos termos dos arts. 224, § 3º, e
230 do CPC.

Intimação feita durante o recesso natalino ou férias forenses:

- Se alguma intimação for realizada durante as férias forenses ou o
recesso natalino, em processo que não corre neste período, será
considerada como efetivada no primeiro dia útil subsequente a
eles. O prazo respectivo terá início no dia seguinte ao da
reabertura dos trabalhos do foro.


