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Justiça deverá proceder a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, a ser cumprido no 
endereço do executado, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso a 
penhora recaia sobre imóveis, intime-se o cônjuge do devedor.
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Trata-se de ação de cobrança de Seguro DPVAT, sendo que, na dicção do novo procedimento estabelecido pelo CPC, deve o juiz 
designar dia e hora para realização da audiência de conciliação, sendo esta integrante do procedimento comum só não sendo 
observada nos casos em que a Lei não admitir a autocomposição.

Contudo, a experiência tem demonstrado que a designação de audiência de conciliação antes mesmo da realização de perí-
cia tem tido efeito contrário, ou seja, tem contribuído para a morosidade da Justiça; a uma, porque em causas desta natureza 
a promovida somente costuma transigir após a realização da perícia; a duas, porque, além do exíguo espaço em pauta para 
agendar as audiências, há a necessidade de que a citação tenha sido efetivamente realizada pelo menos 20 (vinte) dias antes 
da audiência.

Na prática tem ocorrido que em alguns casos a citação não se dá em prazo hábil, o que, além do problema da pauta de audiência, 
vem em prejuízo ao jurisdicionado.

Assim, mesmo havendo previsão legal expressa considerando os motivos acima exposto e em prol do interesse público na pres-
tação jurisdicional, neste momento inicial, deixa-se de designar audiência de conciliação.

Dessa forma, cite-se o demandado para, querendo, responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos 
dos arts. 334 e 335, do CPC.

Defi ro o pedido de assistência judiciária gratuita nos termos do art. 4º da Lei 1060/50.
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