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23/09/2011 - Convênio entre MP-PR e Caixa permitirá financiamentos
habitacionais com taxas reduzidas a integrantes da instituição
Institucional
Postado em: 23/09/2011

O procurador-geral de Justiça, Olympio de Sá Sotto Maior Neto, e o superintendente regional da
Caixa Econômica Federal, Hermínio Basso, assinaram nesta sexta-feira (23), na sede da
Procuradoria-Geral de Justiça, convênio entre o MP-PR e a Caixa, que permitirá a membros,
servidores, aposentados e pensionistas da Instituição financiar imóveis pelo Sistema Financeiro de
Habitação, com taxas reduzidas. A assinatura contou com a participação do presidente da
Associação Paranaense do Ministério Público, Wanderlei Carvalho da Silva, e dos gerentes geral e
regional da Caixa, José Amilcar de Lucca Júnior e Adriano Resende.
O convênio prevê financiamentos de até R$ 500 mil com taxas de 8,2% mais TR, para quem tem
cheque especial, cartão de crédito e recebe os vencimentos pela Caixa, e de 8,4% mais TR para
quem não se enquadra nessas condições. As parcelas serão debitadas em conta corrente, em até
360 meses. A taxa normal de financiamento, sem esse convênio, seria de 10,5%. De acordo com o
superintendente da Caixa, para um financiamento de R$ 450 mil, por exemplo, a taxa de 8,2%
propiciaria, no montante pago nos 360 meses, uma redução de mais de R$ 200 mil em relação à
taxa normal.
Também existe a possibilidade de carência de seis meses para início do pagamento do empréstimo
ou financiamento de 100% do valor do imóvel.
Agora, o documento segue para Brasília, para homologação. A previsão é que em até 30 dias os
financiamentos nessas condições possam ser liberados. Desde já, quem se interessar e quiser mais
informações sobre as condições de financiamento pode procurar qualquer agência da Caixa no
Estado. Em Curitiba, o contato poderá ser feito com a Agência Comendador, com os gerentes
Tatiana ou Ricardo (telefone 41 2112-5100).
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