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O presente texto conta um pouco do processo de execução no novo Código Processual 

Civil, em que discutiremos sobre a contribuição do novo CPC para o desenvolvimento do 

processo de uma maneira geral e, também, para a nossa sociedade, buscando mostrar os pontos 

positivos e negativos acerca da temática; principalmente apontaremos algumas mudanças 

geradas com a criação do Projeto de Lei do novo CPC que passará a vigorar a partir do ano de 

2016, diante do que ainda esta sendo utilizado em nosso ordenamento jurídico que é o atual 

CPC de 1973, pois, vale destacar que, por ser um tema bem recente deve-se ter muita cautela, 

paciência e perspicácia no momento de buscar citar, discutir e esclarecer acerca do assunto que 

será analisado neste texto, já que esta temática deseja apenas fazer uma reflexão na mente de 

nosso leitor. 

O Projeto de Lei do novo CPC para quem não sabe visa buscar dar uma maior agilidade, 

celeridade e praticidade no julgamento dos processos do Código Processual Civil, de maneira 

que o tempo de espera de resposta do julgamento dos processos possa ser encurtado, de forma 

que a justiça possa atender melhor o clamor de justiça daquelas pessoas a buscam com o 

objetivo de ver os seus litígios resolvidos de uma forma mais rápida, justa e coerente com a 

demanda deste lugar; principalmente, que as partes envolvidas na questão possam ter o direito a 

utilizar-se de todos os meios necessários para expor os seus argumentos e as suas defesas 

durante o desenvolvimento do processo, já que a lei lhe assegura o direito de fazer uso do 

principio da contradição, e ainda frisa a lei para o fato de que “todos somos iguais perante a lei”, 

segundo o principio da isonomia; além de atentar para o fato de que as partes envolvidas no 

processo devem estar cientes do prazo do julgamento, como se verifica no princípio da 

publicidade. 

Este novo projeto que entrará em vigor em 2016, será importante por contribuir na 

diminuição da formalidade do processo, aspecto esse que faz com que a nossa justiça acabe se 

tornando morosa pelo fato dela esta sobrecarregada com o grande número de ações e recursos 

pendentes no sistema processual; também, vai ajudar a fortalecer e a integrar melhor os três 

poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, fazendo com que a justiça possa recuperar a 

sua eficácia e o seu prestigio diante da nossa sociedade; além de possibilitar concretizar uma 

maior segurança jurídica. 

O processo de execução do novo CPC esta contida no livro III, salientando para o fato 

de que, alguns artigos foram mantidos; enquanto que outros passaram por pequenas ou grandes 

mudanças nas redações de seus textos. 
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O primeiro exemplo que podemos destacar associado à fase de execução é o fato do 

novo projeto não fazer mais nenhuma diferença entre leilão e praça, nem da obrigação de ter 

nessa situação duas hastas públicas. 

O segundo exemplo esta associado ao agravo retido que no Projeto de Lei do novo CPC 

foi extinto; enquanto, que no atual CPC de 1973, o mesmo tinha o prazo de 10 dias para 

contestar contra a decisão interlocutória. 

E, o terceiro exemplo que teve pouquíssima coisa alterada na sua redação do seu texto 

foi o art. 475-N, e seus incisos do I ao VII, do atual CPC de 1973, cujo mesmo poderá ser 

encontrado no Projeto de Lei do novo CPC, no art. 492 e seus incisos do I ao VIII. 

Portanto, o Projeto de Lei do novo CPC será de grande utilidade para proporcionar uma 

maior agilidade no processo e, principalmente vai possibilitar resgatar a confiança e o prestigio 

do judiciário. 


