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O CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
suspendeu hoje eventuais contratos ou

convênios da Caixa com cartórios e centrais de registro de imóveis. Com isso, o
registro eletrônico de imóveis não será possível.

A Caixa anunciou ontem que incluiria o valor do ITBI (Impostos sobre a
Transmissão de Bens Imóveis) e os custos cartorários em novos contratos de
financiamento imobiliário.

R E L A C I O N A D A S

Além disso, o banco público anunciou que o registro de imóveis passaria a ser
eletrônico, o que reduziria o tempo de espera de 45 para cinco dias.

O ministro e corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, afirmou que a
Caixa Econômica Federal não pode incluir os custos cartorários em novos
contratos de financiamento imobiliários, somente despesas previstas em lei.
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pela prática de atos registrais e notariais nas centrais eletrônicas somente será
possível se a lei expressamente autorizar", afirmou o magistrado.

O UOL procurou a Caixa e aguarda um posicionamento do banco.

V E J A  T A M B É M

Notícias  Economia

COMUNICAR ERRO

Vencedor do "The
Taste Brasil" ensina
a fazer feijoada
saborosa e simples

Renato escala
Grêmio com
Orejuela no meio-
campo contra
América de Cali

Inter aposta em
histórico de Julinho
com jovens para
turbinar a base

1 Comentário

A partir de agora o seu nome ficará visível no comentário. 

dt5vrp5wqw7y sair

ENVIAR

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia os
termos de uso

A batalha será dura, mas o caminho está certo.
 0 Responder 

justiceiro master  04/07/2020 01h24

https://t.dynad.net/c/?dc=5550021191;ct=1;ci=5000030446;cr=4000073497.0;cb=4000073497.0;ord=1622899024185;tid=D3-FE11;bid=;iid=Q0Y4MDgzOTRFNTgyMTA2MWybZySg3E29smVBvkYeMR6gOCY6lh4czhD8Ca6UrnzBh6G0a1AEkagtMwsv4UDpwQIiycLgL+AUA5bTIu6upWU=;tt-socialclass=na;tt-cluster=na;tt-subjects=na;fsd=true;d-type=economia;tt-gender=1;tt-age=na;tid=D3-FE11;tt-microsegments=na;tt-team=na;C=0
https://noticias.uol.com.br/ultimas/
https://economia.uol.com.br/noticias/
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/07/19/vencedor-do-the-taste-brasil-ensina-a-fazer-feijoada-saborosa-e-simples.htm
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/07/19/vencedor-do-the-taste-brasil-ensina-a-fazer-feijoada-saborosa-e-simples.htm
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/07/19/vencedor-do-the-taste-brasil-ensina-a-fazer-feijoada-saborosa-e-simples.htm
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/07/19/vencedor-do-the-taste-brasil-ensina-a-fazer-feijoada-saborosa-e-simples.htm
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/07/19/vencedor-do-the-taste-brasil-ensina-a-fazer-feijoada-saborosa-e-simples.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/10/22/renato-escala-gremio-com-orejuela-no-meio-campo-contra-america-de-cali.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/10/22/renato-escala-gremio-com-orejuela-no-meio-campo-contra-america-de-cali.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/10/22/renato-escala-gremio-com-orejuela-no-meio-campo-contra-america-de-cali.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/10/22/renato-escala-gremio-com-orejuela-no-meio-campo-contra-america-de-cali.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/10/22/renato-escala-gremio-com-orejuela-no-meio-campo-contra-america-de-cali.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/10/22/renato-escala-gremio-com-orejuela-no-meio-campo-contra-america-de-cali.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/01/06/inter-aposta-em-historico-de-julinho-com-jovens-para-turbinar-a-base.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/01/06/inter-aposta-em-historico-de-julinho-com-jovens-para-turbinar-a-base.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/01/06/inter-aposta-em-historico-de-julinho-com-jovens-para-turbinar-a-base.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/01/06/inter-aposta-em-historico-de-julinho-com-jovens-para-turbinar-a-base.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2021/01/06/inter-aposta-em-historico-de-julinho-com-jovens-para-turbinar-a-base.htm
http://regras.uol.com.br/index.html?apiCadLink=78da458fbd4ec3301cc42fad80162af131c08a10b303a2104a0760a9284a6160431df8d7368dc1a983edb41103134fc073f010453c012befc01330c0102a6eb9e57e77bad72fcc398baddc68e60c57a4999376acb8644e3aa7cc885d958e524105f35d3438693d207edfd166d2c57c4ac5e9509ea3ee552a9da7348b5123cea5734a78acc57734a650d368185e79ab46c3768cdaace3014f0862d4336bc64a48eb3c964b20f74a873dcada45062000aacf4010febcf41f3d36a368b77910b522da11a279db927418ed4ac9077bb4774bfb42786c27de67476128646a586e34e32665031bce9659e253ed2c36ee684c2cf74ab3588deea5382397f4286b4e2ffa2b7afa5d41708da5f2cfa515d21616abffcc5f7a6ee1f3ed7dfde6a38a4a078bda90e810f7c67651f789952e315a14d9f10900a031a90158018002bffce1793c#ap
http://regras.uol.com.br/index.html?apiCadLink=78da458fbd4ec3301cc42fad80162af131c08a10b303a2104a0760a9284a6160431df8d7368dc1a983edb41103134fc073f010453c012befc01330c0102a6eb9e57e77bad72fcc398baddc68e60c57a4999376acb8644e3aa7cc885d958e524105f35d3438693d207edfd166d2c57c4ac5e9509ea3ee552a9da7348b5123cea5734a78acc57734a650d368185e79ab46c3768cdaace3014f0862d4336bc64a48eb3c964b20f74a873dcada45062000aacf4010febcf41f3d36a368b77910b522da11a279db927418ed4ac9077bb4774bfb42786c27de67476128646a586e34e32665031bce9659e253ed2c36ee684c2cf74ab3588deea5382397f4286b4e2ffa2b7afa5d41708da5f2cfa515d21616abffcc5f7a6ee1f3ed7dfde6a38a4a078bda90e810f7c67651f789952e315a14d9f10900a031a90158018002bffce1793c#ap
http://n.comentarios.uol.com.br/denounce?subject_id=16375792&comment_id=105388803&author_cod_profile_hash=3658729891359245808&url=http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/03/cnj-suspende-registro-eletronico-de-imovel-que-seria-oferecido-pela-caixa.htm#comentarios
http://n.comentarios.uol.com.br/denounce?subject_id=16375792&comment_id=105388803&author_cod_profile_hash=3658729891359245808&url=http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/03/cnj-suspende-registro-eletronico-de-imovel-que-seria-oferecido-pela-caixa.htm#comentarios

	economia.uol.com.br
	Financiamento imobiliário: CNJ suspende registro eletrônico que seria oferecido pela Caixa


	JlY2lkby1wZWxhLWNhaXhhLmh0bQA=: 
	textarea0: 
	button0: 



