
CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA 
CCCPMM 

 
CONDIÇÕES PARA LIQUIDAÇÃO PELA LEI Nº 10.150/00 

 
a) Estar em dia com suas prestações; 
b) Contrato datado até 31.12.87; 
c) O financiamento ter cobertura do FCVS; 
d) Apresentar requerimento de liquidação, declaração e protocolo de acordo com 

os modelos entregues pela CCCPMM, devidamente preenchidos; 
e) “Gaveteiros”: atual proprietário preencher os documentos 

(requerimento,declaração e protocolo) e anexar cópia autenticada do contrato 
particular com firmas reconhecidas ou promessa de compra e venda ou 
procuração, todos com data anterior a 25.10.96; 

f) Cópia da prestação paga referente ao mês do requerimento (carnê ou BP); 
g) No mês seguinte ao da data do protocolo será comandada a suspensão do 

desconto em Bilhete de Pagamento ou a suspensão da emissão de carnês. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
a) Após a análise da documentação e do direito à cobertura do FCVS, caso não 

seja possível realizar a quitação, será efetuada carga (desconto da 
importância que se deixou de cobrar) e reativada a cobrança; 

b) Caso ocorra necessidade de assinatura em algum documento referente ao seu 
contrato, será convocado a comparecer à esta Caixa de Construções a fim de 
sanar as pendências; 

c) Alerta-se aos mutuários que após a suspensão dos pagamentos mensais não 
haverá mais cobertura de seguro do imóvel e de vida e invalidez permanente. 

 
PROTOCOLO DA LIQUIDAÇÃO PELA LEI Nº 10.150/00 
 
Nº: _____________ NOME:____________________________________________________ 
 
ENDEREÇO DO IMÓVEL:________________________________________________________ 
 
TEL.CONTATO:_______________ END. DE CONTATO:_______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
DATA: ________________ _______________________________________________ 

ASSIN. RECEBEDOR DA CCCPMM 
______________________________________________
PROTOCOLO DA LIQUIDAÇÃO PELA LEI Nº 10.150/00 

_____________________________ 

 
Nº: ____________ NOME:_____________________________________________________ 
 
ENDEREÇO DO IMÓVEL:________________________________________________________ 
 
TEL.CONTATO:_______________ END. DE CONTATO:_______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
DATA: __________________ ______________________________________________ 

ASSIN. RECEBEDOR DA CCCPMM 
 



CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA 
CCCPMM 

 
 

REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO 
 
Eu(Nós)___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________portador(e

s) da(s) Carteira(s) de Identidade(s) 

número(s),_____________________________________________________CPF número(s): 

________________________________________________respectivamente, titular(es) do 

contrato habitacional referente aofinanciamento para aquisição do imóvel situado 

na________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

venho(vimos) perante o Agente Financeiro Caixa de Construções de Casas Para o 

Pessoal da Marinha, Autarquia Federal, manifestar concordância com a liquidação, 

nos termos do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei nº 10.150/00, que dispõe sobre a 

novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações 

Salariais - FCVS, e declaro(mos), sob as penas da lei, estar(mos) ciente(s) de que 

a liquidação aqui referida extingue, para os fins legais e de direito, toda e 

qualquer responsabilidade do FCVS sobre o valor da dívida por ele assumido na 

operação ora proposta e que o pagamento de eventuais débitos pendentes, não 

cobertos/reconhecidos pelo FCVS será de minha (nossa) inteira responsabilidade. 

 

Declaro(mos), ainda, estar(mos) cientes de que o saldo devedor teórico do 

financiamento no dia __/__/____ era de R$ ________________________________________ 

(________________________________________________________________________). 

 

_________________________,_______de ____________de __________. 

 

Ass.Mutuário:______________________________________________________________ 

 

Ass.Cônjuge:_______________________________________________________________ 

 

Ass. Co-participante:______________________________________________________ 

 

Ass. Cônjuge co-participante:______________________________________________ 

 

 



CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA 
CCCPMM 

 
DECLARAÇÃO PARA ENQUADRAMENTO À CONCESSÃO DE DESCONTO E COBERTURA PELO FCVS 
 

Nos termos da Lei nº 10.150/00, que trata das transferências de financiamento e 
quitação de saldo devedor no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, da 
Lei nº 8100, de 05.12.90, que disciplina a cobertura do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais - FCVS,o(a) Sr(a) 
___________________________________________________________,portador(a) do(a) CPF 
nº _________________________, titular do Contrato Habitacional referente ao imóvel 
situado___________________________________________________________________________ 
DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, que o contrato acima referido é o único ou primeiro 
financiamento no município de _________________________ e assinado até 05 DEZ 90, 
inclusive, contendo cláusula contratual prevendo cobertura do saldo devedor 
residual pelo FCVS, e que será objeto de liquidação antecipada com desconto de 
100% sobre o saldo devedor atualizado. Declara, ainda, que não teve qualquer outro 
benefício do FCVS sobre financiamento no âmbito do SFH localizado no MUNICÍPIO 
acima citado. 
 
 
 

_________________________________________ 
local e data 

 
 

___________________________________ __________________________________________ 
  (mutuário)      (cônjuge) 

___________________________________ __________________________________________ 
(co-participante)    (cônjuge co-participante) 

 


