
                       
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA – AMAF 
                                                           amafreguesia81@yahoo.com.br 
 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2007 
 

 Conforme convite encaminhado à vc visando a participar da Comissão da 

AMAF, à reunião com o Tabelião do 12º Oficio de Notas, ontem, dia 18/12 às 13 
horas, na filial do bairro do Tanque, a qual por compromissos já assumidos, não 

pode estar presente, relatamos abaixo para seu conhecimento e auxílio, os fatos 
mais relevantes na cronologia da Campanha por um Cartório na Freguesia. 
 

2005/SETEMBRO–  

Contato com a STERJ/ Corregedoria visando impedir a saída do cartório do bairro 

26/09 - Reunião com o Tabelião do cartório da Freguesia (4º Oficio de Notas) 
 

2005/OUTUBRO – 

01/10 - Inicio da Campanha Cartório Já para a Freguesia 
            Denuncia à imprensa da eminente saída do cartório 

            Reuniões na Corregedoria e no Dep.Inspeção/Apoio Cartorial do STERJ 
05/10 - Abertura de Processo no STERJ nº 2005.227081 

21/10 - Denuncia ao Ministério Público  
24/10 - Saída do cartório (4º Oficio de Notas) da Freguesia 
 

2005/NOVEMBRO – 

05/11 - Abaixo Assinado pedindo a instalação de um Cartório no bairro 

            Reuniões na Corregedoria e no Dep.Inspeção/Apoio Cartorial do STERJ 
            Contatos com RioShopping e 12º Cartório de Registro Civil, visando um 
            local e um cartório para Freguesia 
 

2005/DEZEMBRO - 

Conclusão e proposta com RioShopping e 12º Cartório de Registro Civil, 
14/12 - Proposta encaminhada à Corregedoria do TJERJ  
19/12 - Resposta da Corregedoria suspendendo negociações até definição do 

            Processo nº 443089 do STF 
 

2006/ABRIL - 

Informações sobre Processo nº 443089 do STF, demonstram estar concluso e 
para publicação 
 

2006/ JULHO -  

Contatado Jorge Francisco que informa não mais dirigir o 12º Cartório Reg.Civil 
 

2006/OUTUBRO - 

Informados da assunção do anterior tabelião no 12º Cartório Registro Civil 
 

2006/NOVEMBRO - 

21/11 - Solicitação da AMAF para reunião com Dr. Dante Alighieri é adiada devido 
estar em fase de reorganização 
 

2007/MARÇO - 

Informados de arquivamento do Processo nº 2005.227081 
 

2007/MAIO - 

08/05 – Pedido o desarquivamento do Processo nº 2005.227081 
 

2007/AGOSTO - 

Sugerido pelo DIAC da necessidade de se ter propostas para retomada do processo 
 

2007/DEZEMBRO - 

19/12 – Reunião da AMAF com o Tabelião Dr. Dante Alighieri 

            Relato: Ótima recepção, cordial conosco, interessado nos propósitos da 
            AMAF, da possibilidade de se instalar na Freguesia, que conhece bem por 
            já ter morado 20 anos no bairro. Sugeriu 1º uma audiência com o atual 

            Corregedor Dr. Luiz Zveiter para posterior entendimento com RioShopping. 
            Solicitamos pois a vc Geraldo alguma gestão em apoio e que possibilite a 

            AMAF ser recebida em audiência que iremos protocolar na Corregedoria  
            do TJERJ, no dia 09/01/08. para qual formaremos uma Comissão ampla. 
 

JORGE DA COSTA PINTO – Vice-Presidente da AMAF 

 


