Relação de Documentos
Financiamento Habitacional - Caixa Econômica Federal

Documentação pessoal - Proponente/Cônjuge
□ RG e CPF ou CNH;
□ Comprovante do estado civil:
 Certidão de nascimento, se solteiro;
 Certidão de casamento
 Certidão de casamento com averbação de separação ou divórcio, se for o caso;
 Certidão de casamento e óbito, em caso de viúvo (a).
□ Comprovante de Endereço (atualizado – no máximo 60 dias em próprio nome);
□ Cartão de conta corrente ou poupança, caso possua conta na Caixa;
Documentos comprobatórios de renda FORMAL
□ Contracheques dos últimos 02 meses (caso trabalhe com carteira assinada);
□ Declaração de IR completa com recibo de entrega
□ PRÓ-LABORE (dos últimos 02 meses acompanhado de contrato social em caso de sócio ou
dono de empresa).
Documentos complementares – em caso de renda INFORMAL
□ Última fatura paga de cartão de crédito, água, energia elétrica, telefone, aluguel, condomínio,
TV a cabo, (uma de cada, somente em nome do proponente).
□ Extrato de movimentaçãos bancária dos últimos 03 meses com limite de cheque especial.
Em caso de utilização do FGTS e/ou para comprovação de FGTS a mais de 3 anos
(mesmo que não haja utilização)
□ CTPS (página da foto, qualificação, contratos de trabalho, opção pelo FGTS e observações
relevantes);
□ Extrato analítico do FGTS atualizado de todas as contas que serão utilizadas (documento
emitido pela CAIXA e deverá ser solicitado pelo cliente);
□ Cartão do PIS ou CIDADÃO.
Documentação Complementar (Dependentes)
□
□

Certidão de Nascimento ou RG e CPF dos dependentes menores de 18 anos.
Certidão de Nascimento ou RG e CPF e declaração da faculdade dos dependentes menores
de 24 anos.

Observações:
 Toda documentação exigida devem ser apresentados originais e cópias legíveis.
 É OBRIGATÓRIA a apresentação de toda documentação mencionada acima para todos
os PARTICIPANTES do financiamento.

 Os atendimentos para simulações e entrega de documentação serão feitas na CEHAP
(Companhia Estadual de Habitação Popular) no setor de Ação Comunitária com dia ehorário
previamente agendado por telefone.
Endereço - CEHAP:
Av. Hílton Souto Maior, 3059 - Mangabeira I, João Pessoa - PB
Telefone para agendamento e informações:
(83) 3213-9479 / 98825-6000 oi / 99121-9175 claro / 99882-7843 Tim (Layanne).

