
 

SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239 
 www.coophaf.org.br  
coophaf@gmail.com 

Fale conosco: 99110-5000  
Fale com o Presidente: 99144-3552 

INFORMATIVO nº 61  
Brasília, Junho/Julho de 2017 

 
  

 

 

SECCIONAL da CRNW 510 | Bloco A | Lotes 2 e 3 

Convocação para Assembleia: definição de 
critério para leilão de unidades inadimplentes e 

escolha das vagas de garagem  
A Diretoria da Cooperativa, no uso de suas atribuições legais, convoca Assembleia Extraordinária, 
a realizar-se em 29 de junho, às 19 horas em última chamada, na Sede Social do Sindilegis, locali-
zada na 610 sul, para deliberar quanto ao critério que será utilizado para o leilão das unidades 
inadimplentes e para a escolha das vagas de garagem. Acompanhe a seguir os detalhes.   

Leilão das unidades inadimplentes. Com 
a previsão de conclusão das obras previsto 
para setembro do ano que vem, surge a ne-
cessidade de que seja resolvida a questão 
das unidades inadimplentes. Conforme já 
noticiamos, após serem ofertadas no merca-
do, apesar do grande número de ligações 
recebidas, as unidades não tiveram a recep-
tividade esperada. Isso se deve principalmen-
te a três fatores, basicamente: 1) as quantias 
a serem desembolsadas são altas, pois res-
tam poucos meses para a entrega da obra; 2) 
não há financiamento bancário para a moda-
lidade; e 3) o preço de mercado ainda está muito próximo ao preço de custo, o que continua afe-
tando a liquidez dos empreendimentos imobiliários de modo geral. Enfim, temos que a questão 
dos inadimplentes precisa ser resolvida. Pensando nisso, a Direção da Cooperativa pretende pro-
por à Assembleia Geral a realização de um leilão das unidades inadimplentes.  

Preliminarmente, contudo, é importante conhecer as consequências financeiras dessa decisão. Há 
dois cenários extremos: 1) Não se faz o leilão, decide-se pela venda das unidades inadimplentes no 

mercado e nenhuma unidade é vendida até o final da obra: nesse caso, os cooperados precisarão 
bancar o custo das unidades inadimplentes, o que equivalerá a até 3,5 prestações extras, que se-
rão devolvidas à medida em que as unidades forem sendo vendidas; 2) Decide-se pelo leilão e to-

das as unidades são arrematadas pelo lance mínimo: nesse caso, haverá prejuízo de até 1,5 pres-
tação, que deverá ser rateado pelos cooperados. Esses são “cenários extremos”, que dificilmente 
se confirmarão, eis que a realidade deverá ficar em algum ponto intermediário. Discutiremos com 
mais detalhes essas consequências na Assembleia.  



Regras propostas para o leilão. Caso a Assembleia decida pelo leilão, será necessário decidir 
que regras regerão o processo. São as seguintes as regras propostas pela Diretoria:  

1. O leilão deverá ser, primeiramente, interno, isto é, as unidades disponíveis deverão ser oferta-
das somente para os cooperados. Data sugerida: 28 de agosto.  

2. Para participar do leilão, é necessário estar em dia com a Cooperativa e deixar um cheque-
caução, no valor de R$ 6.250,00. Esse montante: a) no que se refere aos participantes vencedo-
res, será abatido da primeira prestação ou da parcela única (no caso de pagamento à vista); b) 
quanto aos participantes não contemplados, será devolvido ao final do leilão; e c) não será de-
volvido em caso de desistência de participante vencedor. 

3. A Diretoria irá ofertar as unidades na ordem numérica em que estiverem disponíveis, da nume-
ração mais baixa para a mais alta. Caso restem unidades disponíveis ao final da primeira roda-
da, a Diretoria repetirá o processo.  

4. Os lances deverão girar em torno do valor do m2, em nada influenciando o modo de pagamen-
to (se à vista ou a prazo). O preço mínimo deverá iniciar-se com um desconto aproximado de 
30% sobre o valor médio atualizado do m2 praticado pela Cooperativa. Assim, o preço mínimo 
será de R$ 6.250,00 p/m2 para as unidades residenciais, e de R$ 10.000,00 p/m2 para a unida-
de comercial, levando em conta que o terraço das unidades do 1º andar é considerado à meta-
de de sua metragem, e o mezanino da loja é considerado a 65%. 

5. Os lances do leilão deverão evoluir em gradações de R$ 125,00 p/m2.  

6. As unidades poderão ser saldadas em 12 prestações iguais, sem acréscimo, ou à vista com 5% 
de desconto sobre o preço final. Em caso de pagamento a prazo, a primeira parcela deverá ser 
saldada de imediato, ou seja, logo após o encerramento do leilão, e as seguintes a cada 30 dias. 
Em caso de pagamento a vista, é necessário emitir cheque no valor total do pagamento, sendo 
possível, contudo, que seja concedido prazo de até 15 dias para depósito.  

7. Caso restem unidades disponíveis ao final do leilão, as unidades remanescentes poderão ser 
ofertadas para o público em geral, em momento oportuno.   

8. As unidades que serão submetidas a leilão estão listadas abaixo, podendo aquelas marcadas 
com o termo “em negociação” não serem ofertadas. Espere-se que as negociações com esses 
proprietários sejam finalizadas até a publicação do próximo Informativo.  

 

Troca de unidades. Havíamos anunciado que os cooperados em dia com suas obrigações que ti-
vessem interesse em trocar sua unidade por alguma das unidades acima, deveriam procurar dire-
tamente a Direção da Cooperativa. Contudo, após uma melhor reflexão, decidimos deixar essa 
negociação por conta dos próprios cooperados. A Direção poderá facilitar o contato entre os inte-
ressados, mas consideramos imprescindível que haja um entendimento prévio entre as partes.  



Escolha das vagas de garagem. Antes de adentramos no pro-

cesso de escolha das vagas de garagem, é necessário procedermos 

à retificação de algumas informações, conforme esclarecimentos 

prestados pelo escritório de arquitetura, todos constantes do pro-

jeto aprovado na Administração de Brasília. Vamos a eles: ���� Por 
determinação legal, serão destinadas 29 vagas de garagem para as 
lojas (e não 26, como havíamos divulgado). Esse quantitativo é 

determinado em função da área que as lojas ocupam no edifício. Elas estão identificadas com a 
seguinte numeração: 100 a 112 e 124 a 139. ���� As vagas para portadores de deficiência e idosos, 
obrigatórias por lei, serão identificadas exclusivamente entre aquelas destinadas aos lojistas. ���� 
Com isso, sobram 115 vagas para as unidades residenciais. Elas estão identificadas com a seguinte 
numeração: 113 a 123 e 140 a 144 no 1º subsolo; 50 a 99 no 2º subsolo; e 1 a 49 no 3º subsolo. 
Como são 114 kits, teremos a disponibilidade de apenas 1 vaga para venda. ���� Veja no arquivo em 
anexo o mapa detalhado dos três subsolos de garagem, com a numeração das vagas.  

Feitos esses esclarecimentos preliminares, podemos prosseguir com o processo de escolha das 
vagas de garagem, aprovado por Assembleia: ���� Somente cooperados com no máximo 3 presta-
ções em atraso poderão participar, restando aos inadimplentes as vagas remanescentes, que se-
rão alocadas discricionariamente pela Diretoria. ���� Os cooperados adquirentes das unidades do 3º 
andar serão convocados primeiramente para escolher entre vagas do 1º e do 2º subsolo; em se-
guida, os cooperados do 2º andar serão convocados para escolher entre vagas do 2º e do 3º sub-
solo; por fim, os cooperados do 1º andar serão convocados para escolher as vagas remanescentes 
do 3º subsolo. ���� A escolha das vagas será realizada na ordem inversa da lista abaixo, correspon-
dente ao sorteio para escolha das kits (o cooperado que sucedeu ex-cooperado deve assumir o 
lugar deste). ���� A escolha deverá ser realizada necessariamente na data marcada para a Assem-
bleia (29/6), sob pena de perda da ordem de preferência. É permitida a escolha por procuração 
simples (não há necessidade de registro em cartório). Aqueles que desejarem podem delegar ao 
nosso Atendimento a escolha da vaga, mas devem fazê-lo expressamente, por qualquer meio (e-
mail ou whatsapp, por exemplo); nesse caso, não poderão levantar óbice quanto à escolha reali-
zada. ���� Os cooperados lojistas serão convocados oportunamente para deliberar a respeito. 

Lista (não inclui cooperados lojistas): 1) Mario Capp Filho; 2) Camila Schluter Vasconcelos; 3) Lucianna Carla dos Santos 
Sousa; 4) Rodrigo Araujo Vieira; 5) Daniela Dantas; 6) Diogo Hideki Kotami; 7) Maria Silva Sucupira; 8) Paulo Roberto 
Alonso Viegas; 9) Antonio Eustáquio de Sousa; 10) Edmundo Rocha Costa; 11) Nelci Lopes Ribeiro; 12) André Vilanova 
Silva; 13) Fabiana Marins Ramos; 14) Juliano Costa Couto; 15) Diego de Oliveira Machado; 16) Renato Bianco Abreu; 17) 
Pedro Guerra Brandão; 18) Edison Joe da Fonseca; 19) Alberto de Azambuja Villanova; 20) Cairo Antonio Correa Junior; 
21) Sarah Lopes dos Anjos; 22) Glauco Antonio Japiassu; 23) Antonio Carlos Ferreira da Silva; 24) Marcello Aires Barbiani; 
25) Carlos Alberto Rosa; 26) Luciano Alberto Rocho; 27) Gabriela Anholeto Valbão; 28) Flavia Santini Picarelli; 29) Vital 
Didonet; 30) Solange de Sousa Martins; 31) Marinete dos Reis Bianco Abreu; 32) Karina Alves Ferreira; 33) João Laurenti-
no de Oliveira; 34) Arides Leite Santos; 35) Alysson Rodrigues de Queiroz; 36) Lucio Meireles Martins; 37) Marília do Bé 
Nascentes; 38) Emanuela Oliveira de Azevedo; 39) Carlos Eduardo Horita; 40) Cleiton Batista Gonçalves, 41) Dulcimar Al-
ves Costa da Rocha; 42) Edval Ferreira Silva; 43) Alcinda Maria Machado Godoi; 44) Sebastião Pereira dos Santos; 45) 
Kassiane Araujo Silva; 46) Egnaldo Rocha Costa; 47) Tiago Gozzer Viegas; 48) Antonio Lino de Araujo Junior e Thomas Ji-
brin; 49) Jorge Luiz Bastos Junior; 50) Erenilda Coutinho Lima; 51) Carline Alvarenga de Nascimento; 52) Isac Ito; 53) Wal-
ter Yasuo Otsuki; 54) Bruno Ribeiro Guedes; 55) Ricardo Oliveira Santos; 56) Martha Leticia R. Ferreira; 57) Arilda Fonse-
ca de Souza; 58) Moacir Franco Rogério; 59) Tulio Sergio Sales Lages Junior; 60) Eduardo Andres Ferreira Rodrigues; 61) 
Miguel Araujo de Lima; 62) Daniel Borges de Morais; 63) Luiz Gustavo Horita; 64) Andressa Bolzan; 65) Fernanda Silva 
Riedel de Resende; 66) Edivaldo Cunha Pimenta; 67) Karla Kalume Reis; 68) Pedro Luiz Delgado Noblat; 69) Venâncio José 
de Santana Filho; 70) Fernanda Campello; 71) David Miranda S. Almeida; 72) José Ernesto da Silva Andrade; 73) Aldemar 
Gramelisch; 74) Juliana Velten Barbosa; 75) Nadson Perdeneiras Costa Ribeiro; 76) Romildo Teixeira de Azevedo; 77) Dai-
ane Ross Santos Araújo; 78) Suely Maria de Sousa Ramalho; 79) Priscilla Thábata Alves da Silva; 80) Bruno Paiva Menezes 
e Douglas Santana Nobre; 81) Marisa Alho Mattos Carvalho; 82) Leandro Moreira; 83) José Tadeu de Amorim; 84) Adria-
no José Ferreira Rodriguez; 85) Paulo Henrique de Oliveira Soeiro; 86) Luís Eduardo Viegas; 87) Lúcia Helena Dantas Silva; 
88) Josué Bernadino dos Santos; 89) André de Albuquerque Atrock; 90) Sinomar Totoli Júnior; 91) Thiago Almeida Paiva; 
92) Vitor Negri Moreira; 93) Emmanuel Barbosa Ary; 94) Renato J. Brown Ribeiro e Romildo Olgo Peixoto; 95) Rogério 
Luiz Borges de Resende; 96) Carlos Martins dos Santos.  



Mês de junho terá prestação ligeiramente menor. Com a queda da inflação, podemos contar com 
uma pequena alegria neste mês: uma prestação um pouquinho menor. Esperamos que a “sacudi-
da” sentida recentemente no núcleo duro do Governo, com os escândalos recentemente trazidos 
a público, não altere os prognósticos positivos quanto à expectativa de inflação. A taxa básica de 
juros experimentou uma queda expressiva, de 1 ponto percentual (caiu de 11,25% para 10,25% ao 
ano), enquanto o PIB subiu 1% no último trimestre (em relação ao trimestre do ano anterior). São 
sinalizações positivas, resta saber se são de fato consistentes.  

  INFORMAÇÕES MPORTANTES   

INCC aplicado para a prestação de 
Junho: -0,02% 

Fundo de obra (em 5/6):  
R$ 7.688.523,27 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 22,78% 

 

  

  

A previsão para o término da obra segue sendo setembro de 2018. A obra contava, em 31/5, com 
30 dias de adiantamento no cronograma. Esperamos que o “habite-se” seja emitido ainda no pró-
ximo ano, e nesse sentido estamos tomando todos os cuidados para não infligir qualquer norma 
técnica. A execução da obra está observando rigorosamente a versão do projeto que será reapre-
sentada à Administração de Brasília, e qualquer exigência será prontamente atendida. Felizmente, 
o atual Governo tem buscado agilizar o processo de expedição de “habite-se”, de modo que esta-
mos confiantes que, no início de 2019, todos estejam com as chaves de suas unidades em mãos.  
 

Como você já sabe, nosso informativo é de periodicidade mensal. Contudo, como é usual nesta época, esta edição 

excepcionalmente abrange os meses de junho e julho. O informativo volta a circular normalmente em agosto, 

quando pretendemos apresentar um completo balanço físico-financeiro de nosso empreendimento. Continuaremos 

trabalhando por todo esse período. Estamos sempre à disposição para atendê-lo! 
 

 
 
 
 

 

 

A obra em quatro 

momentos. Em sentido 

horário (todas as ações 

no 2º subsolo): 1) con-

cretagem da laje; 2) 

armação das cortinas; 

3) concretagem das 

cortinas; e 4) forma e 

armação dos pilares.  


