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PROCESSO  CIVIL. AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE  GRATUIDADE
PROCESSUAL.  INDEFERIMENTO.
.DETERMINAÇÃO  DO  RECOLHIMENTO  DO
PREPARO.  AUSÊNCIA  DE  RECURSO.
AUSÊNCIA  DE  PREPARO.  PRECLUSÃO
APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT DO CPC.
RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. 

Se  o  Relator  indeferiu  o  pedido  de  justiça
gratuita, determinando o pagamento do preparo
e a parte  não recorreu daquela decisão,  nem
providenciou  a  quitação  das  custas,  deve  ser
negado conhecimento ao recurso, com fulcro no
artigo 557, CPC.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  Clio
Robispierre Camargo Luconi contra decisão proferida pelo juízo da 16ª Vara
Cível da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada pelo
agravante em face de  Ilha Brasil  Viagens e Turismo LTDA e CVC Brasil
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Viagens e Turismo que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O  Agravante  pugna  pela  reforma da  decisão,  alegando,  em
suas razões recursais, que, embora seja um renomado fotógrafo profissional,
seu  rendimento  é  instável,  inclusive,  normalmente,  recebendo  em troca  de
serviços,  viagens  e  hospedagens,  não  possuindo  recursos  suficientes  para
arcar com as custas processuais. 

Relata  também,  que  apesar  de  as  custas  de  um  processo
terem um valor baixo, o recorrente considerou que teve suas obras contrafeitas
em muitos lugares do Brasil, necessitando ingressar com muitas demandas,
com o intuito de assegurar seus respectivos direitos autorais.

O  recorrente  pugna  pela  atribuição  liminar  do  efeito
suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente Agravo de
Instrumento,  e,  no  mérito  que  seja  dado  provimento  ao  presente  recurso
tornando insubsistente a decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido
de gratuidade processual.

Conclusos  os  autos,  o  então  Relator  indeferiu  o  pedido  de
gratuidade judiciária, determinando que o agravante recolha o preparo no prazo
de 10 dias, sob pena de não conhecimento.

Instado a se pronunciar acerca da decisão, decorreu o prazo
sem resposta aos termos da intimação.

É o relatório.

Não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento.

Retira-se dos autos que o agravante pleiteou a justiça gratuita,
tendo  a  mesma  sido  indeferida  em  1º  grau,  por  conseguinte,  interpôs  o
presente  recurso,  tendo  o  então  Relator  indeferido  também  o  pedido,
determinando o recolhimento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de não conhecimento.

Observando o presente recurso, percebe-se que o agravante
não  se  insurgiu  contra  a  decisão  prolatada  pelo  Relator,  nem  tampouco,
recolheu o preparo. 

A não apresentação de recurso frente a decisão do Relator,
impede a discussão quanto à necessidade de apresentar o preparo em recurso
interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade judicial em primeiro grau.

Como a parte também não cumpriu a ordem de quitação das
custas  emanada  daquele  decisum,  é  imperativo  o  não  conhecimento  do
recurso.

Desta  feita,  o  fenômeno  da  preclusão,  ocasionou  a
inviabilidade de reforma da decisão do então Relator que exigiu o pagamento
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do preparo.

Diante  do  exposto,  com  fulcro  no  art.  557  do  Código  de
Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento.

 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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