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E-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à COOPERATIVA HABITACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COOHABIT PRO MORAR LTDA, na pessoa de seu representante legal, e à 
FRANCISCO CANINDÉ DE MEDEIROS e ZILRA TEREZINHA MOREIRA DE MEDEIROS, com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação de Indenização (Processo nº 0339957-44.2011.8.19.0001 – JUSTIÇA GRATUITA) 
proposta por JOANA DA GRAÇA OLIVEIRA DA SILVA contra COOPERATIVA HABITACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COOHABIT PRO MORAR LTDA., na forma abaixo: 
 
   O DR.  LUIZ ALBERTO CARVALHO ALVES, Juiz de Direito da Terceira Vara Empresarial da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à COOPERATIVA HABITACIONAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO COOHABIT PRO 
MORAR LTDA, na pessoa de seu representante legal, e à FRANCISCO CANINDÉ DE MEDEIROS e ZILRA 
TEREZINHA MOREIRA DE MEDEIROS, que no dia 16.05.2019, às 15:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público 
RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e 
simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem 
mais der acima da avaliação, ou no dia 22.05.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela 
melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, conforme prevê o Art. 891, § 
único do CPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 58 - tendo o sido a executada intimada da 
penhora conforme fls. 59 e 115 - descrito e avaliado às fls. 67/71 (em 22/07/2013).- LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA: O IMÓVEL: O Apartamento de número 701, do Bloco “A”, do Edifício denominado “Condomínio Salgado 
Filho”, situado à Rua André Cavalcanti, nº 158, Santa Teresa, na freguesia de São José – Rio de Janeiro / RJ., e sua 
correspondente fração ideal de 0,011994% do respectivo terreno. O EDIFÍCIO: Construção em padrão antigo, sob 
pilotis, no recuo da via pública, datada de 1973, de ocupação exclusivamente residencial, erguida em estrutura de 
concreto armado e alvenaria de tijolos, constituída de três blocos, com dez pavimentos, tendo quatro unidades por 
andar cada. Revestido externamente na sua fachada em argamassa com pintura, possui: entrada de portaria em piso 
romano, janelas em esquadrias de alumínio, hall social com piso em mármore e paredes revestidas com azulejos, 
porta social de ferro, antecedida por grades e um portão também de ferro e interfone. Escadas de acesso e 
corredores de circulação em concreto ambos com revestimento em marmorite, além de porta corta-fogo. É servido 
por dois elevadores da marca “Thyssen Krupp”, com capacidade para seis passageiros cada, sendo um destinado a 
uso social e outro para serviço. O APARTAMENTO: Posicionado de fundos, está localizado no 7º pavimento, com 
uma área edificada de 63m2 (sessenta e três metros quadrados). Consta de: sala, três quartos, cozinha, banheiro e 
área de serviço com tanque. O TERRENO: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e 
confrontado como consta nas cópias xerox anexadas no referido mandado (Certidão do 2º RGI – matrícula nº 36.906 
e Guia de IPTU – inscrição nº 1.197.323-7). CONCLUSÃO: Assim, considerando-se a sua localização, área 
construída e idade, ATRIBUO, de forma indireta, ao bem acima descrito, com direito às partes comuns do edifício e 
sua correspondente fração ideal de 0,011994% do respectivo terreno, o valor R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta 
mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 611.266,10 (seiscentos e onze mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos).- Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 36906, (R-6) em nome de Francisco Canindé de Medeiros, casado 
pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6515/77, com Zilra Terezinha Moreira de Medeiros; constando ainda 
da referida matrícula: (Av-7) – Indisponibilidade: Nos termos do Aviso nº 351/2002, de 22.08.2002, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 29.08.2002, Poder Judiciário – Parte III, fl. 58, protocolado sob o nº 
336.658, em 04.09.2002, o Desembargador Paulo Gomes da Silva Filho, Corregedor-Geral da Justiça deste Estado, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os termos do Ofício nº 14/GGDOP/DIOPE/ANS/MS, de 31.07.2002, 
do Ilmo. Sr. João Ricardo Lima Larqué de Souza Lobo, Gerente da Gerência Geral de Acompanhamento do 
Desempenho das Operadoras (proc. nº 137.020/2002 CJ), informou a este Serviço Registral que, nos termos da 
Resolução Operacional – RO nº 79, de 04.07.2002, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, foi 
instaurado o Regime de Direção Fiscal na Save Assistência Médico Hospitalar S/C Ltda., ocasionando a 
indisponibilidade de todos os bens de Francisco Canindé de Medeiros, o qual não poderá, de qualquer forma, direta 
ou indireta, aliená-los ou onerá-los; (Av-8) – Indisponibilidade: Nos termos do Aviso nº 357/2003, expedido em 



 

26.09.2003, pelo Desembargador José Lucas Alves de Brito, Corregedor-Geral da Justiça deste Estado, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 03.10.2003, Parte III, fl. 85, protocolado sob o nº 349.549, em 
08.10.2003, tendo em vista os termos dos Ofícios nºs 4171/2003 e 4353/2003, datados de 02.09.2003 e 17.09.2003, 
respectivamente, ambos da Lavra do Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo Bouçada Tassara, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital-RJ. (N/Ref. Processo nº 156873/2003 CJ), fica averbado que o mencionado 
Juízo nos autos da Ação Civil Pública Processo nº 2003.001.087064-1, proposta pelo Ministério Público, decretou a 
indisponibilidade de todos os bens de Francisco Canindé de Medeiros, o qual não poderá, de qualquer forma, direta 
ou indireta, alienar ou onerar o presente imóvel; (Av-9) – Indisponibilidade: Nos termos do Aviso nº 451/2003, 
expedido em 03.12.2003, pelo Desembargador José Lucas Alves de Brito, Corregedor-Geral da Justiça deste Estado, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 12.12.2003, Parte III, fl. 86, protocolado sob o nº 352.126, 
em 19.12.2003, tendo em vista os termos do Ofício nº 31/03, de 17.11.2003, subscrito pela Ilma. Sra. Maria 
Gumersinda de Sousa Salgueiro, Liquidante (N/Ref. Processo nº 137020/2002 CJ), informou a este Serviço Registral, 
que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS adotou a Resolução Operacional – RO 
nº 179, de 30.10.2003, que decretou o regime de Liquidação Extrajudicial na Operadora Save Assistência Médico 
Hospitalar S/C Ltda., ocasionando a indisponibilidade dos bens de Francisco Canindé de Medeiros, o qual não 
poderá, de qualquer forma, direta ou indiretamente, alienar ou onerar o presente imóvel; (R-10) – Arresto: 35ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro - Reclamação Trabalhista (Processo nº 01713-2003-035-01-00-0-RTOrd), proposta por 
Sergio dos Santos Bastos em face de Massa Falida de Save Assistência Médica Hospitalar S/C Ltda.; (Av-11) – 
Indisponibilidade: Nos termos do Aviso nº 589/2010, expedido em 09.08.2010 pela Exma. Sra. Dra. Valéria Pachá 
Bichara, MM. Juíza de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro, de 19.08.2010, Caderno I – Administrativo, fl. 29, protocolado sob o nº 432.523, em 
01.09.2010, tendo em vista os termos do nº Liqui/Clan nº 167/2010, de 26.07.2010, subscrito pelo Ilmo. Sr. Sidney 
Ramos Ferreira, Liquidante Extrajudicial (N/REF. Processo nº 2010.176672 CJ), e nos termos da Resolução 
Operacional nº 561, de 24.10.2008, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, publicada no Diário Oficial 
da União – DOU de 28.10.2008, Seção I, fica averbado que foi instaurado o regime de Liquidação Extrajudicial na 
Operadora UNI Saúde Assistência Médica Ltda., atualmente denominada Saúde Clan Ltda., ocasionando a 
indisponibilidade de bens dos administradores dentre eles Francisco Canindé de Medeiros, que não poderá de 
qualquer forma, direta ou indireta, alienar ou onerar o presente imóvel; (Av-12) – Existência de Ação de Execução de 
Título Extrajudicial: 3ª Vara Cível de Niterói/RJ – Execução nº 2007.002.005227-6, proposta por Clodoaldo Couto de 
Miranda e Marluce Mignot Sant’Ana de Miranda em face de Assistência Médico Hospitalar e Odontológica Ltda., e 
Francisco Canindé de Medeiros; (R-14) – Penhora: 26ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ – Ação Sumária nº 
0148634-91.2004.8.19.0001, proposta por Conjunto Residencial Salgado Filho em face de Francisco Canindé de 
Medeiros e Zilra Terezinha Moreira de Medeiros; certificado mais que, constam sobre o imóvel as seguintes 
prenotações: Livro Protocolo nº 1-CB; Fl.: 93; nº 438.594; Data 24/02/2011; Título: Ofício nº 151/2011/Of, expedido 
em 08/02/2011, pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial – Comarca da Capital – Tribunal de Justiça – Poder Judiciário – 
Estado do Rio de Janeiro; Natureza do Ato: Decretação de Falência; e, Livro Protocolo nº: 1-CR: Fl. 159; nº 491.917; 
Data: 16/06/2016. Título: Ofício nº 1038/2016, expedido pela 6ª Vara Empresarial, desta cidade, em 07/06/2016; 
Natureza do Ato: Penhora.- Débitos do Imóvel: IPTU (inscrição nº 1197323-7): R$ 2.502,63 (dois mil, quinhentos e 
dois reais e sessenta e três centavos), referente aos exercícios de 2011 a 2019; Taxa de Incêndio (inscrição nº 
490611-1): não apresenta débitos.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de 
acordo com o Art. 908, § 1º do CPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões 
referentes ao Art. 267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. 
Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de 
seus advogados constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do CPC.- 
Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para 
participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do início do 
pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua 
habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados 
cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato de Participação em 
Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são 
passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução de 30% 
da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. 
Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado 
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail 
do Leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta 
corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término do Leilão, através de 



 

depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou 
contato telefônico. Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal 
informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a 
perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais 
informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste 
Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos quinze dias do mês 
de Fevereiro de 2019.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado através do site de leilões 
online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Janice Magali Pires de Barros, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz de Direito. 


