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À Corregedoria de Justiça do Rio de Janeiro - corregedoria@tj.rj.gov.br 
A/c Desembargador Dr. Luiz Zveiter – zveiter@tj.rj.gov.br 

Av. Erasmo Braga 115 – sala 627 – 7º andar – lâmina 1 – Rio de Janeiro 
C/c Juiz Dr. Murilo Kieling – mxavier@tj.rj.gov.br 

Av. Erasmo Braga 115 – 7º andar – lâmina 1 – Rio de Janeiro 
     

Rio de janeiro, 05 de Maio de 2007 
 

PROCESSO Nº: 2005.227081 
 

 

   A AMAF vem por meio desta, solicitar a esta Corregedoria o 

desarquivamento do Processo nº 2005.227081 de 21/10/2005, de autoria da 
Associação de Moradores e amigos da Freguesia – AMAF e outros, em defesa e pela 

da manutenção do cartório na Freguesia. Campanha esta empreendida à época  
devido à informação da transferência da sucursal do 4º Ofício de Notas, cujo 

tabelião é o Sr. Hamilton Lima Barros, localizado à Estrada dos Tres Rios 200, 
Freguesia, tel:2456-1871, para o bairro do Recreio dos Bandeirantes, que de fato 

ocorreu em novembro de 2005. 
   As correspondências, correios-eletrônicos, reuniões e abertura do  já 

citado processo realizados à época (anexo o relato resumido passo-a-passo) 

originou junto ao Dr. Juiz Luiz Umpierre Mello e Serra entendimento e  
encaminhamentos para uma solução direcionada a suprir os serviços autorizados a 

se estabelecer e, cinco anos após, a se transferir de nosso bairro por essa 
Corregedoria. 

   O arquivamento do processo sem nosso conhecimento ou notificação 
deixou nos surpreendidos e desapontados, pois acreditávamos na boa-vontade e no 

real propósito desta Corregedoria na solução encontrada para se resolver o impasse 
criado. 

   Assim sendo, solicitamos o desarquivamento do Processo 
2005.227081 e audiência com SExc a fim de reabrir a questão e se concretizar a 

solução que tínhamos certeza só dependia encaminhamentos administrativos desta 
Corregedoria. 

 
   Certos da Vossa atenção e presteza em nos receber, subscrevo  

 
 

João Miraglia Netto 
__________________________________________________________________ 

PRESIDENTE DA AMAF 
 

Tel Contato: João (2447-7452) – Jorge (2436-0118/97535609) 
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