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Caminhando para os 78 anos de existência, esta veterana Autarquia acompanha os avanços 
gerenciais do mercado, a fi m de criar melhores oportunidades de negócios para a família Naval, 
envolvendo a aquisição da casa própria para os benefi ciários da Marinha, cumprindo assim sua 
missão.

O ano de 2013 foi um período de grandes conquistas, tais como: inauguração de novos 
Postos de Atendimento em Fortaleza, Salvador (na Base Naval de Aratu) e na Base de 
Abastecimento da Marinha do Rio de Janeiro; aquisição de terreno em São Pedro d´Aldeia para fu-
tura construção de prédios residenciais; negociação com a Prefeitura de Niterói, para lançamento 
de novo empreendimento em Neves; ganho de dois prêmios de qualidade, uma a nível Estadual, 
pelo PQRio e outro, interno, no Programa Netuno da MB e para o futuro próximo , a busca da quali-
fi cação na ISO 9001. 

Ao longo de 2013, melhoramos processos, revimos metas e implantamos novos indicadores 
de desempenho, a fi m de buscar uma excelência ainda maior no atendimento à Família naval.

Queremos ajudá-los na construção de seu sonho: a aquisição da casa própria.
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 A CCCPM completa 78 anos
No  mês de janeiro, a CCCPM completará 78 anos de existência. 

Criada pela Lei nº 188/1936, tinha como missão suprir  as necessidades 
de moradia do pessoal da Marinha do Brasil, que foi recrutado para traba-
lhar na construção do complexo do Arsenal de Marinha e em seus navios, 
na cidade do Rio de Janeiro, e que por esse motivo migrou para a região. 
Hoje,  a CCCPM atua em todos os Distritos Navais, abrangendo todo o ter-
ritório nacional. Atualmente, a CCCPM oferece diversos produtos para a 
família naval, como várias modalidades de fi nanciamento imobiliário, 
desde a compra de imóvel ou de terreno com a construção simultânea 
do imóvel; o empréstimo imobiliário para complementar a aquisição ou 
reforma de imóvel, a compra de material de construção e regularização 
de documentação imobiliária, com o prazo de até 48 meses, com taxas de 
juros competitivas, as quais poderão ser consultadas no sítio da 
Autarquia.

A Assessoria Imobiliária é um serviço gratuito oferecido pela 
CCCPM, para análise de documentação de imóveis, tipos de fi nanciamen-
tos, compra, venda, legalização, partilha, sub-rogação de imóveis, entre 
outros, devendo ser agendado pelo telefone (21) 2105-7438.

Visando a ampliar a atuação da CCCPM, foi concretizado um acordo 
de cooperação com a Caixa Econômica Federal, para fi nanciamento ou 
consórcio de imóveis em condições vantajosas para o pessoal da 
Marinha, sendo atendido todos os militares, com ou sem estabilidade, 
em fi nanciamentos de até 100% do imóvel.

Esta veterana Instituição continua jovem e atual no seu plano de ne-
gócios, encarando o desafi o da modernidade nesse novo milênio, man-
tendo-se presente nas conjunturas tecnológica e econômica brasileira, a 
fi m de se manter competitiva e efi caz e, dessa forma, poder proporcionar 
à família naval excelência na qualidade de atendimento e de seus produ-
tos.

A Caixa da Marinha existe para auxiliar você a realizar o maior sonho 
de uma família, a aquisição da casa própria. Sempre que pensar em ad-
quirir um imóvel, lembre-se de nos procurar, seja para fazer um fi nancia-
mento ou apenas para pedir uma assessoria imobiliária. 

 Não faça negócio imobiliário  sem antes consultar a CCCPM.

Visando o aprimoramento contínuo de seus colaboradores, a 
CCCPM promoveu nos dias 29 de agosto e 03 de setembro de 2013, o cur-
so sobre “Certidões para Lavratura de Escrituras”, com 52 participantes e 
nos dias 10 e 12 de setembro de 2013, o curso sobre “Questões Relevantes 
nas Escrituras ou nos Contratos Imobiliários”, com  56 participantes, am-
bos ministrados pelo Dr. Paulo Roberto Xavier, de forma a contribuir com 
a capacitação de sua tripulação e, consequentemente, para a melhoria 
dos serviços prestados aos nossos benefi ciários.

Capacitação da Força de Trabalho da 

CCCPM 

Militares da reserva remunerada são 

homenageados na CCCPM
No dia 11 de Outubro, 37 militares da Reserva Remunerada que 

prestam Serviços de Tarefas por Tempo Certo (TTC) e contratados na 
CCCPM, foram homenageados com distintivos de reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido na Autarquia. Esta é a forma que a Marinha  do 
Brasil evidencia o excelente trabalho  executado por esses profi ssionais 
que, mesmo estando na reserva, ainda contribuem para o engrandeci-
mento desta Força Naval.

Calte (IM) Sérgio Luíz, Presidente da CCCPM ,durante a cerimônia de outorga do distintivo.



O símbolo é um elemento essencial no processo motivacional e de comu-
nicação. Na Marinha do Brasil, é tradição os comandos operativos utilizá-lo em 
suas bandeiras de faina justamente para marcar a atuação da Organização 
Militar e gerar na tripulação um sentimento de identidade e orgulho no cum-
primento da missão.

A CCCPM, apesar de não ser uma OM operativa, viu nessa tradição mari-
nheira a oportunidade também de motivar sua Força de Trabalho, promoven-
do um concurso interno para criação de sua bandeira de faina.

Como a missão da CCCPM é ‘’facilitar a aquisição de casa própria para o 
pessoal da Marinha’’, o símbolo do castor, mascote da Autarquia, chamado de 
Timão e que representa o construtor de casas, foi a imagem ideal para compor 
o contexto do trabalho da Instituição. E é essa contextualização que impulsio-
na e motiva os colaboradores a colocarem seus tijolinhos na construção desse 
grande desafi o Naval.

A CCCPM divulga seus Produtos na 68ª 

Regata da Escola Naval
A CCCPM montou um estande de seus produtos, com atendimento ao 

público, durante a “68ª Regata da Escola Naval”, realizada naquele tradiconal 
estabelecimento de Ensino Naval, no dia 13 de outubro de 2013.

Na ocasião, a família naval pôde atestar a qualidade dos nossos produtos, 
cuja fi nalidade é facilitar a aquisição da moradia própria para o pessoal da 
Marinha.

Foram efetuados 105  atendimentos.

A CCCPM no 191º Aniversário da 

Esquadra
A CCCPM esteve presente nas comemorações do 191º 

Aniversário da Esquadra, dia 09 de novembro, evento realizado na 
Base Naval do Rio de Janeiro. Visitaram o “stand” da CCCPM 237 pesso-
as, a fi m de conhecerem os produtos oferecidos pela Autarquia e tirar 
dúvidas sobre PROMORAR, PROHABITAR, PREAMAR, ERAP e 
Assessoria Imobiliária.

 Com esta participação, a CCCPM, por intermédio deste “braço” 
estendido” de suas instalações, oferece a oportunidade de realizar o 
grande sonho de aquisição da casa própria. 

A Bandeira de Faina da CCCPM e sua importância para a Autarquia    
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A CCCPM disponibiliza de diversos programas e facilidades 

no ramo imobiliário, quais sejam:

PROMORAR:  (Programa de Mo-
radia da Marinha): destinado a 
fi nanciar a compra de imóvel novo 
ou usado. Atende a benefi ciários 
de todas as faixas de renda famil-
iar. Financia até 100% do valor do 
imóvel.

PREAMAR: (Empréstimo 
Imobiliário): destinado a em-
prestar recursos fi nanceiros 
para reformas, a aquisição de 
material de construção, legal-
ização de imóvel e comple-
mento de poupança para a 
compra de imóvel.

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA: serviço disponível aos benefi ciários 
da CCCPM, prestado por profi ssionais com elevada experiência 
em assuntos envolvendo documentação , tipos de fi nanciamento, 
compra, venda ou legalização de imóveis. O serviço está 
disponível para todos os benefi ciários da Marinha do Brasil, 
independentemente da contratação de um dos nossos produtos. 

ERAP (Empréstimo Imobiliário) :
destinado a emprestar recursos fi -
nanceiros para reformas, aquisição de 
material de construção, legalização de 
imóvel e complemento de poupança 
para a compra de imóvel.

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CEF E A MARINHA DO BRASIL: permite o acesso de todos os milita-
res da Marinha, sem exceção, ao fi nanciamento imobiliário de até 100% do valor do imóvel, ao consórcio de 
imóveis e ao CONSTRUCARD, para aquisição de material de construção.

BOLSA DE IMÓVEIS:  a Caixa de 
Construções disponibiliza aos seus 
benefi ciários a Bolsa de Imóveis, onde 
você poderá divulgar ou pesquisar seu 
imóvel para venda, aluguel ou transfer-
ência de fi nanciamento.

Facilidades:

Unidade Móvel de Atendimento

As atividades da CCCPM estão disponíveis no site 
www.cccpm.mar.mil.br e no períódico trimestral 
REMMAR- Revista da Moradia da Marinha. 
Sugestões, elogios ou críticas poderão ser 
encaminhados para o e-mail do Serviço de 
Ouvidoria ou realizados por meio de ligação 
para a Central de Atentimento no telefone: 
(21) 2105-7400. 
Caixa de Construções de Casas para o 
Pessoal da Marinha: Seu sonho é a nossa missão!

Programas:



(*) Dr. Paulo Roberto Xavier. 
Advogado autor deste artigo e 
do livro de bolso “COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEIS: 
Conscientize-se!”.

  Ações de Sustentabilidade Legalização dos Imóveis no Brasil (*)

 No Brasil, é elevadíssimo o percentual de imóveis não legalizados, 
os quais não poderão ser fi nanciados, além do que terão a sua liquidez 
signifi cativamente reduzida, mesmo na venda à vista.

 Porém, o mais preocupante são os riscos que estão correndo os 
que se dizem “proprietários”, inclusive com a perda de seu patrimônio 
pelo instituto da Evicção (CC, art. 447 ao art. 457), por não terem títulos 
defi nitivos registrados na matrícula do Registro de Imóveis (CC, art. 
1.245).

 Mesmo na locação de imóvel urbano, os locadores, sem título re-
gistrado, não poderão, por exemplo, retomar para uso próprio, para as-
cendente e nem para descendente (Lei nº. 8.245/91, § 2º. do art. 47).

No condomínio edilício, tal irregularidade difi culta a relação entre 
o síndico, a administradora de condomínios e os moradores do prédio, 
pois estes, embora se digam “proprietários”, não o são, o que vicia as 
convocações e as votações em assembleia, tornando-as anuláveis. 
Além do que traz consequências indesejáveis quando da cobrança ex-
trajudicial ou judicial das cotas condominiais, dentre outros problemas 
que só prejudicam a gestão condominial.

 O CNJ - Conselho Nacional de Justiça, vez por outra, faz campanha 
institucional no horário nobre da televisão. Fica aqui a sugestão da pró-
xima campanha  tratar da importância da legalização junto ao Registro 
de Imóveis, o que trará inúmeros benefícios, como a redução do núme-
ro de processos distribuídos no Poder Judiciário.

Mas, o ideal seria que alguns dos principais interessados, tais 
como, o COFECI, a FENACI, os CRECI´s, os SINDIMÓVEIS, os SECOVI´s, a 
Caixa Econômica Federal, os Bancos, o IRIB - Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil, o Colégio Notarial do Brasil, a ANOREG/BR, a 
ANOREG/RJ, a OAB Federal e as OAB´s Estaduais, as ADEMI´s, o CNJ - 
Conselho Nacional de Justiça, a ABAMI, a iniciativa privada, principal-
mente as imobiliárias, dentre outros, implementassem campanha 
institucional contínua para conscientizar os brasileiros sobre o referido 
problema, que é muito grave.

Ao permanecer como está, perdem os 
vendedores, os compradores, os bancos (fi -
nanciamentos), a Receita Federal (imposto de 
renda sobre o ganho de capital), os cartórios e 
os Estados (emolumentos com certidões, aver-
bações e registros), as prefeituras (ITBI), o 
Poder Judiciário com julgamento de litígios 
perfeitamente evitáveis, os corretores de imó-
veis, os advogados, as imobiliárias, as incorpo-
radoras, as construtoras, os engenheiros, os 
arquitetos, os trabalhadores da construção ci-
vil, o PIB brasileiro, a saúde, a educação, a pros-
peridade e o bem estar social.

PLANETA NO VERMELHO!

EM 20 DE AGOSTO A HUMANIDADE ESGOTOU OS RECURSOS 

DISPONÍVEIS PARA 2013!

 

“Essa notícia foi veiculada pela REDE MUNDIAL DA PEGADA ECOLÓGICA, 
Instituição internacional parceira da  WWF - WORLD WILD LIFE FUND, ONG in-
ternacional,  atuante desde 1961 na conservação e recuperação ambientais. 
De acordo com Maria Cecília Wey de Brito, secretária da WWF-Brasil, no perió-
dico de setembro,  registra que o esforço de mudança para uma mentalidade 
de consumo responsável é papel que necessita ser estimulado pelas organiza-
ções governamentais.”

Essa notícia requer refl exões!  Como contribuir para preservar recursos 
naturais de modo prático e simples? Quais práticas inovadoras comuns pode-
rão ser assumidas para preservação? Uma das respostas a essas perguntas, re-
fere-se a um desafi o constante -  o destino de nossos resíduos. No Brasil, a 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS, em vigor desde 2010, es-
tabelece que todos são responsáveis pelo próprio consumo e descartes con-
sequentes efetuados. 

A fi m de colaborar para essa mudança de mentalidade, a CCCPM vem 
paulatinamente desenvolvendo práticas de proteção ao Meio Ambiente. 
Assim, desde 2008, contabilizou-se um conjunto de 38 práticas de sustentabi-
lidade,  desdobradas das primeiras iniciativas que são exercitadas continua-
mente na Organização. No mês de setembro, (na semana da pátria), aconteceu 
mais uma Exposição “O BELO E A SUSTENTABILIDADE”, proporcionando trocas 
inteligentes de peças doadas ou produzidas por diversos artesãos por produ-
tos alimentícios. Nesta exposição, os produtos obtidos foram doados poste-
riormente a instituições prestadoras de serviços à sociedade. Para apoiar essas 
tarefas, a Autarquia adquiriu uma viatura que efetua a entrega de itens e resí-
duos para reprocessamento e apoia ações sociais com entrega de donativos  
para instituições necessitadas de apoio. A Força de Trabalho, motivada a parti-
cipar, efetua  campanhas que favorecem mudanças e proporciona adesões de 
empresas que voluntariamente participam.    

Entrega de recicláveis utilizando a nova viatura.



REMMAR nº 29 DEZEMBRO/2013       7

Existem três maneiras básicas de comprar um imóvel residen-
cial. A primeira é por meio de um fi nanciamento. A pessoa não tem 
o dinheiro necessário para a aquisição. Então toma um empréstimo 
no banco e paga juros, mas, se comprar uma casa ou apartamento 
pronto, já poderá desfrutar do bem. 

A segunda forma é com um pagamento à vista. A pessoa passa 
algum tempo economizando o dinheiro para a compra. Enquanto 
isso, terá de pagar aluguel, caso não tenha um imóvel próprio. Por 
outro lado, ao invés de pagar juros ao banco, poderá manter o di-
nheiro aplicado e receber a remuneração do investimento. 

A terceira forma de comprar um imóvel é por meio do consór-
cio imobiliário, que é um  meio termo entre a primeira e a segunda 
alternativa. Nesta modalidade, o comprador não poderá desfrutar 
do imóvel imediatamente, pois vai precisar ser sorteado antes de 
comprá-lo. Mesmo que decida dar um lance, pagando por uma 
bela parcela do imóvel antes dos demais, não há garantia de que 
outro consorciado seja ainda mais ousado em seu lance e o obrigue 
a esperar mais pela carta de crédito. 

Consórcio Imobiliário – Uma outra forma para adquirir a casa própria

Como funciona o consórcio imobiliário? 

O consórcio é formado por um grupo de pessoas que deseja 
receber de determinada instituição fi nanceira uma carta de crédito 
para comprar, construir ou reformar um imóvel. Você determina o 
valor que deseja receber e adere a um grupo. 

A empresa responsável pela administração do consórcio tem 
um prazo máximo de 90 dias para formar um grupo que comporte 
um número predeterminado de consorciados. 

Como regra geral, as administradoras obtêm o número de 
consorciados por grupo multiplicando por dois o número de meses 
previstos para a duração do consórcio. Assim, no caso dos imóveis, 
se o prazo do grupo for de 180 meses (15 anos), o número mínimo 
de cotistas será de 360. 

As administradoras contemplam os cotistas com um crédito 
em dinheiro (carta de crédito). Os valores das cartas de crédito va-
riam, geralmente, de R$ 30.000,00 a R$ 300.000,00. Os prazos para 
quitação das parcelas não são predeterminados, porém, como os 
imóveis são bens de valores elevados, os prazos costumam ser lon-
gos, variando de 150 até 180 meses. 

Se a situação fi nanceira do grupo está em ordem, as adminis-
tradoras entregam por meio de sorteio ou lance, ao menos, uma 
carta de crédito por mês. Após a contemplação você decide o que 
fazer, podendo optar por comprar, construir ou reformar o seu imó-
vel. No caso de compra do imóvel, o contemplado pode escolher 
um imóvel em qualquer cidade brasileira, indicar quando vai com-
prá-lo e qual o nome do vendedor. 

Carta de crédito

Após a contemplação você decide o que fazer, podendo utilizar a carta 
de crédito para comprar, construir ou reformar o seu imóvel. Enquanto você 
não decide o que fazer com a carta de crédito, o seu valor será atualizado 
diariamente. 

A carta de crédito também pode ser convertida em espécie, 180 dias 
após a contemplação. Basta que o consorciado quite o saldo devedor. 

A carta de crédito também pode ser utilizada para pagar parte do lance 
durante a assembleia realizada pela administradora do consórcio. O percen-
tual da carta de crédito que pode ser utilizado varia de acordo com a admi-
nistradora. 

A carta de crédito é atualizada pela variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), a cada doze assembleias. 

Taxa de administração

A taxa de administração varia de acordo com o valor de crédito solicita-
do e de acordo com as regras de cada consórcio. Este valor é corrigido anual-
mente , de acordo com o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

Como cotratar um consórcio imobiliário

Existem várias entidades que administram consórcio imobiliário. A que 
apresenta o maior vantagem para os benefi ciários da CCCPM é a Caixa 
Econômica Federal, que concede Desconto de 100% da taxa de administra-
ção para benefi ciários que optem por pagamento mediante débito automá-
tico em conta da CEF.

Fonte da ilustração: superpropaganda.net

Formação dos grupos

A abrangência nacional dos consórcios imobiliários permitem a rápida 
formação dos grupos. Quanto mais abrangente for a instituição fi nanceira 
que você utilizar para ingressar em um consórcio, maior será a chance de rá-
pida formação dos grupos. 



A CCCPM está presente em todos os Distritos Navais

Sede

Rio de Janeiro - RJ (Próximo ao Com1°DN)
Av. Rio Branco, 39  11° Andar - Centro
CEP 20090-003
Tel:(21)2105-7400 | RETELMA: 8111-7400

E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br

1ºDN - Angra dos Reis - RJ

Colégio Naval - Av. Marques de Leão, s/nº  
Angra dos Reis | CEP: 23909-000
Tel: (24) 3421-3039 | SISTELMA: (8114)3039
E-mail: cccpm@cn.mar.mil.br

1ºDN - Niterói - RJ (Prédio N-SAIPM)

BNRJ - Ilha de Mocanguê Grande s/n - Ponta 
d’Areia - Niterói - RJ |  CEP: 24049-900
Tel: 21 2189-1941 - RETELMA: (8116) 1941
E-mail: cccpm@comemch.mar.mil.br

1ºDN - Rio de Janeiro - RJ

BAMRJ - Av. Brasil, nº 10500 - Olaria 
Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21012-350
Tel: (21) 2101-0912 - SISTELMA (8127) 1912
E-mail:  cccpm@bamrj.mar.mil.br

1ºDN - São Pedro da Aldeia - RJ

BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº - Fluminense
CEP: 28940-000
Tel e Fax: (22) 2621-3934 | SISTELMA: (8117) 2056
E-mail: cccpm@baenspa.mar.mil.br

2ºDN -Salvador - BA

Com2ºDN - Av. das Naus, s/nº - Cidade Baixa 
CEP: 40015-270
Tel: (71) 3507-3848
SISTELMA: (8210) 3848
E-mail: cccpm@2dn.mar.mil.br

Postos de Atendimento:

2ºDN - Aratu -  BA

Com2ºDN - Rodovia BA-528, s/nº - São Tomé de 
Paripe - Salvador CEP 40800-310
Tel: (71) 3307-3386
E-mail: cccpm-aratu/cccpmm/Mar@MAR

3ºDN - Fortaleza - CE

EAMCE - Avenida Filomeno Gomes, 30 - Bairro 
Jacarecanga | CEP: 60010-280
Tel: (85) 3288-4785
E-mail: cccpm@eamce.mar.mil.br

3ºDN - Natal - RN

BNNa - Rua Sílvio Pélico, s/nº - Alecrim 
CEP: 59040-150
Tel: (84) 3216-3400 - SISTELMA: (8311) 3400
E-mail: cccpm@bnn.mar.mil.br

3ºDN - Recife - PE

CPPE - Rua de São Jorge, nº 25 - Recife Antigo
CEP: 50030-240
Tel: (81) 3424-7111 Ramal: 246
SISTELMA: 8311-7111
E-mail: cccpm@cppe.mar.mil.br

4ºDN - Belém - PA (Prédio do Núcleo do 

N-SAIPM)

BNVC - Rodovia Arthur Bernardes, s/nº  
Val-de-Cães | CEP: 66115-000
Tel: (91) 3216-4546 | Fax: (91) 3257-0168 
SISTELMA: (8410) 4546
E-mail: cccpm@4dn.mar.mil.br

5ºDN -  Florianópolis - SC

EAMSC - Rua Marinheiro Max Schramm, 
Nº: 3028 - Estreito | CEP: 88095-001
Tel: (48) 3024-0884 |  (48) 3298-5069 
RETELMA: (8550)0002 | (8550) 2003 | (8550) 2004
Email: cccpm@eamsc.mar.mil.br

5ºDN - Rio Grande - RS

Com5°DN - Rua Almirante Garnier, nº 70 - Centro
CEP: 96201-230
Tel: (53) 3233-6176 SISTELMA: (8550) 6176
Email: cccpm@5dn.mar.mil.br

6ºDN - Ladário - MS

Com6°DN - Av. 14 de Março, s/nº - Centro
CEP: 79370-000
Tel (67) 3226-1939 SISTELMA: (8610) 1207
E-mail: cccpm@6dn.mar.mil.br

7ºDN - Brasília - DF (Esplanada dos 

Ministérios)

Com7°DN - Prédio anexo ao Comando da 
Marinha, térreo, sala 23 | CEP: 70055-900
Tel: (61) 3226-3900 SISTELMA: (8910) 5089
E-mail: cccpm@7dn.mar.mil.br

8ºDN - São Paulo - SP

Com8°DN - Rua Estado de Israel, nº 776 - Vila 
Clementino | CEP: 04022-002
Tel: (11) 5080-4809 | SISTELMA 8810-4809
E-mail: cccpm@8dn.mar.mil.br

9ºDN - Manaus - AM (Ao lado do PLIM)

COMPLEXO VILA BURITI
Rua Rio Itaquaí, s/nº – Vila Buriti
CEP: 69072-080
Tel: (92) 3615-0174 | SISTELMA: 8710-4669
E-mail: cccpm@9dn.mar.mil.br


