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RESUMO

O direito processual civil revela um histórico quanto ao cabimento de recursos. Especificamente, o Código de Processo Civil de 1973 previa que 
toda decisão interlocutória poderia ser recorrida, através do Agravo Retido ou do Agravo de Instrumento, portanto, era uma faculdade conferida 
ao legitimado vencido ou ao terceiro prejudicado. Nesse contexto, nasceu a Lei 13.105/2015, o Novo Código de Processo Civil, que extinguiu o 
Agravo Retido, sendo atualmente aplicável somente o Agravo de Instrumento para recorrer dessas decisões. Entretanto, será admissível apenas 
nas hipóteses elencadas taxativamente nesse novo diploma legal, na forma do artigo 1.015. Nessa diapasão, resta a cargo de um procrastinado 
duplo grau de jurisdição, resolver uma controvérsia judicial, para o caso de não ser recorrível incidentalmente na fase cognitiva, quando a 
preclusão não será alcançada, sendo cabível a Apelação ao final do processo de conhecimento. Por estudo realizado, tem-se por objetivo 
identificar a eficácia da impugnação dessas decisões no novo ordenamento jurídico, diante do duplo grau de jurisdição. Para encontrar uma 
perspectiva dedutiva e o modo de como poderá ser solucionado no caso concreto, são feitos alguns questionamentos durante o 
desenvolvimento. Quais sejam: a razão da extinção do Agravo Retido; se é eficaz a impugnação em Apelação, de uma decisão interlocutória não 
elencada taxativamente; se sendo discricionárias as decisões judiciais, tonar-se mais vulnerável o encontro da verdade possível; se o duplo grau 
de jurisdição é moroso ou eficaz; se o livre acesso à justiça fica refreado diante do duplo grau. A partir das ideias expostas, conclui-se que o Poder 
Judiciário ainda está em desenvolvimento para alcançar a eficácia do poder de dirimir os litígios, de modo que uma decisão judicial não fique 
restrita a discricionariedade do magistrado, mas que haja o livre acesso à justiça, de forma a cooperar com o desenvolvimento responsável do 
processo. A presente pesquisa segue a metodologia exploratória, bibliográfica, além da pesquisa de campo, vivenciada no mundo acadêmico 
forense.
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