
 

À Corregedoria de Justiça do Rio de Janeiro 

A/c Desembargador Dr. Manoel Carpena de Amorim 
Av. Erasmo Braga 115 – sala 627 – 6º andar – lâmina 1 – Rio de Janeiro 

C/c Juiz Dr. Luiz Umpierre Mello Serra 
Av. Erasmo Braga 115 – 7º andar – lâmina 1 – Rio de Janeiro 

 

PROCESSO Nº: 2005.227081 
 
    Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 2005. 
 
    A AMAF, ACIJA (Regional Freguesia), OAB (Regional Jacarepaguá), 

FAMRIO (Conselho Regional da AP4) e AABF, entidades signatárias desse documento vem 
por meio desta encaminhar ao Dr. Desembargador, proposta de solução do problema 

criado por esta Corregedoria, visto que os serviços cartoriais no pais são tutelados pela 
Justiça Brasileira através de suas Corregedorias, ao autorizar a transferência da sucursal do 
4º Cartório de Notas e Ofícios para o bairro do Recreio feita, ainda que nos parâmetros 

legais, de forma não transparente e  atendendo unilateralmente ao interesse cartorial, visto 
que, após autorizar a implantação da sucursal do 4º Ofício de Notas na Freguesia, não foi 

avaliado corretamente o impacto que ocasionaria em nossa comunidade -moradores, 
empresários, trabalhadores e profissionais- passados 6 anos de atividades deste cartório em 
nosso bairro, com a transferência do mesmo para o bairro do Recreio. 

    Nosso apelo à intermediação de VS para que fosse reavaliado, 
impedido ou protelado a transferência do cartório, a fim de que houvesse tempo para se 

encontrar uma solução que atendesse aos interesses financeiros do 4º Of. de Notas e às 
necessidades e anseios da comunidade em ficar sem, como de fato ficamos, os serviços 

cartoriais já oferecidos, não se concretizou. 
    Porém na busca de soluções encaminhamos à VS solicitação para que 
seja viabilizada a instalação gradativa do 12º Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais no Condomínio RioShopping de Jacarepaguá, visto que há  disponibilidade de 
áreas e interesse da Administração do Condomínio RioShopping de Jacarepaguá, como 

também interesse do Cartório em estabelecer-se no local, pois já existe instalado ali, um 
Tribunal de Pequenas Causas, um atendimento gratuito da Defensoria Pública, um 
departamento do Procon e uma seção da Regional da OAB. 

    Em defesa dos reais interesses da comunidade e na tentativa de 
garantir a viabilidade de uma solução socialmente necessária, já afirmamos, e reafirmamos, 

que a JUSTIÇA “tarda, mas não falha”, e assim cremos que a nossa proposição terá o bom 
acolhimento e a rápida presteza por parte de VS para que sejam retificados todos os efeitos 
ocasionados à nossa comunidade, pela situação acima exposta e devidamente já relatada no 

Processo. 
  

    Atenciosamente, 
 
 

AABF - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOSQUE DA FREGUESIA 
 

ACIJA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JACAREPAGUÁ (Regional Freguesia) 
 

AMAF – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA 
 

AMARF – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO RECANTO DA FREGUESIA 
 

CÂMARA COMUNITÁRIA DE JACAREPAGUÁ 
 

FAMRIO – FED. DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
               (Conselho Regional de Jacarepaguá-Barra-Recreio) 
 

OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (Seção Freguesia/Jacarepaguá) 
 

 


