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3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com
a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462
do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).
5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a
sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.
6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel
usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.
7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal
de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.
8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a
reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente.
9. Recurso especial provido." (STJ, REsp n. 1.361.226, j. 05.06.2018).
Dessa maneira, sendo possível complementar o prazo da usucapião no curso da demanda judicial, o processo, que visa
proteção possessória, não atingiria qualquer resultado útil, ainda que haja a procedência do pedido.
Fincada nessas consideração, não vislumbro comprovação de posse apta a determinar a suspensão do ato constritivo
incidente, nos termos do art. 678 do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida.
Comunique-se ao Juízo de origem sobre o teor desta decisão, que poderá informar fatos supervenientes relevantes ao
julgamento do presente recurso.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo e forma de lei.
Atendendo aos princípios de celeridade e economia processual, ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICI-
AL/OFÍCIO.
Publique-se na íntegra. Intimações necessárias.

Salvador, 11 de dezembro de 2018.

ADRIANA SALES BRAGA
Juíza Substituta de Segundo Grau Plantonista

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
 GABINETE

COMUNICADO CONJUNTO CGJ/CCI N° 08/2018

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DURANTE AS FESTAS DE FINAL DE ANO

As Corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, COMUNICAM que nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018, datas
que antecedem o Natal e Réveillon, será facultada às unidades do Serviço Extrajudicial e de Registro a suspensão do
expediente.
Nas unidades em que houver opção pelo não funcionamento, os prazos legais e normativos para as práticas de atos do
ofício que tiverem seus termos finais nas referidas datas ficarão prorrogados para o primeiro dia útil imediatamente
subsequente. Os responsáveis pelas unidades do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro deverão afixar, com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias, aviso comunicando a suspensão do expediente, bem como encaminhar ao Núcleo
Extrajudicial, através do e-mail institucional: nucleoextrajudicial@tjba.jus.br, ofício dando conta do não funcionamento da
respectiva serventia.

Salvador, 11 de dezembro de 2018.

Desa. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
Corregedora Geral da Justiça

Des. EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ
Corregedor das Comarcas do Interior

AVISO CIRCULAR Nº CGJ 26/2018

A DESEMBARGADORA LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CESAR SANTOS, CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTA-
DO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais consoante o disposto nos arts. 87, 88 e 89 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e,

CONSIDERANDO que incumbe à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia exercer as atividades de fiscalização,
disciplina e orientação administrativa das Serventias Extrajudiciais do Estado da Bahia;
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CONSIDERANDO o disposto no art. 236, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988,
que estabelece a fiscalização dos atos notariais e de registro pelo Poder Judiciário, e o disposto no art. 30, inciso XIV, c/c art.
38, ambos da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que preveem que os notários e registradores estão obrigados a
cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente;

CONSIDERANDO a alteração do e-mail indicado no art. 3º do Provimento CGJ Nº 13/2018;

AVISA:

Os Registros de Imóveis deverão fornecer a esta Corregedoria-Geral da Justiça, mensalmente, até o dia 05 (cinco), cópia
das escrituras públicas, quando lavradas em tabelionatos, cuja comarca seja diversa da localização do imóvel objeto das
respectivas escrituras, ou seja, fora da sua competência territorial, para o respectivo e-mail: extjudicialescritura@.tjba.jus.br.

Salvador, 11 de dezembro de 2018.

DESª. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS
Corregedora-Geral da Justiça

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DECISÕES E DESPACHOS EXARADOS PELA DESEMBARGADORA LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CEZAR SANTOS,
CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NOS PROCESSOS ABAIXO:

PROCESSO Nº: TJ-CNJ-2018/51495
INTERESSADO: CARLOS VIEIRA VON ADEMEK
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos
DECISÃO
Acolho, por seus próprios fundamentos, o pronunciamento da Juíza Corregedora, Suélvia dos Santos Reis Nemi, e, por
conseguinte, determino que seja encaminhada cópia desta decisão, instruída com o pronunciamento ora acolhido, à
Colenda Corregedoria Nacional de Justiça. Verifico que a pretensão da parte, dirigida à Corregedoria Nacional de Justiça e,
por aquela colenda Corte, encaminhada para a Corregedoria Geral da Justiça, está sendo atendida, pela via eletrônica, de
forma mensal, por esta Corregedoria, motivo pelo qual determino o seu arquivamento, ficando esta decisão a ser referenda-
da, ou não, pelo Sr. Ministro Corregedor Nacional de Justiça, ao qual será dada ciência deste decisum. Dê-se ciência ao
Magistrado, mediante comunicação eletrônica. Cumpra-se. Publique-se. Anote-se. Comunique-se.

COMARCA DE SALVADOR
PROCESSO Nº: TJ-ADM-2018/66877
REQUERENTE: ALÁDIO COELHO MORENO PINTO DANTAS
INTERESSADO: ASJUC-CGJ-LICENÇAS
DECISÃO
Torno sem efeito a publicação do Provimento nº CGJ 16/2018. Publique-se.

COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PROCESSO Nº: TJ-ADM-2018/67846
INTERESSADO: LUIS CARLOS SPAZIANI
ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos
DESPACHO/OFÍCIO
Cuida-se de expediente inaugurado pelo Banco Central do Brasil evidenciando descumprimento da Recomendação 51, de
23 de março de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, por parte do Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória
da Conquista, no tocante às solicitações de fornecimento de informações cadastrais e/ou cópias de declarações de pesso-
as físicas ou jurídicas. Considerando que, nos termos da citada Recomendação do CNJ, as mencionadas solicitações
devem ser feitas exclusivamente através dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, encaminhe-se o presente
expediente à SECRETARIA-APOIO, para dar conhecimento ao Magistrado identificado através do Ofício 018108/2018-BCB/
Aspar/GATPC/Diadi/Coadi-03, às fls. 02, acerca da necessidade de obediência ao quanto estabelecido no referido docu-
mento. Cumpra-se. Após, arquive-se.

COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
PROCESSO Nº: TJ-ADM-2018/15459
REQUERENTE: BEL. WALDIR VIANA RIBEIRO JUNIOR
INTERESSADO: ALEX DE JESUS DE BRITO ,
ASSUNTO: Designação. Disponibilidade. Redistribuição. Substituição
DECISÃO
Acolho a manifestação da Assessoria Jurídica da Corregedoria Geral da Justiça, nos seus exatos termos. Oficie-se ao MM.
Juiz de Direito, Bel. Waldir Viana Ribeiro Júnior, para que torne sem efeito a Portaria nº 05/2016, de designação do Servidor
ALEX DE JESUS DE BRITO, cadastro nº 968.380-1, Escrevente de Cartório, para atuar como Diretor de Secretaria, no período
de 09 de janeiro à 07 de fevereiro de 2017, vez que não foram sanadas as divergências apontadas anteriormente. Após,
arquivem-se os autos.


