
LISTA DE DOCUMENTOS, DOS PROPONENTES e CONJUGES/ COMPANHEIROS 
(QDO HOUVER), NECESSÁRIOS PARA O FINANCIAMENTO   
 

NÃO FAZER CÓPIAS NO VERSO DAS FLS -  de preferência  CÓPIAS COLORIDAS 
 

1. CÓPIA LEGÍVEL DO RG  –  a mesma não deve apresentar cortes na cópia, apresentar junto o 
documento original. 

2. CÓPIA LEGIVEL DO CPF  – apresentar junto o documento original (o NOME deve estar de acordo 
com o comprovante de estado civil) 

3. CÓPIA LEGIVEL DO COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL : (não pode haver cortes na cópia) 

• SOLTEIRO : CERTIDÃO DE NASCIMENTO  - apresentar junto o documento original. 
• AMASIADOS : CERT. NASCIMENTO  e fazer declaração de União estável (cfe. Modelo) 
• CASADO: CERTIDÃO DE CASAMENTO  - apresentar junto o documento original. (se 

casado depois de 1977 e com regime diferente de comunhão parcial será necessário anexar cópia 
do PACTO ANTENUPCIAL e o mesmo deverá estar registrado em cartório de registro civil e 
de registro de imóveis) 

• DIVORCIADO : CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO  - 
apresentar junto o documento original. 

• SEPARADO JUDICIALMENTE : CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO 
DE SEPARAÇÃO - apresentar junto o documento original. 

• VIÚVO : CERTIDÃO DE CASAMENTO E CERTIDÃO DE ÓBITO apresentar junto o 
documento original. 

 

4. CÓPIA LEGIVEL DO COMPROVANTE DE RENDA :   
• ASSALARIADO : cópia legível do ultimo holerite, apresentar junto o documento original, no 
holerite não poderá constar adicional de férias e nem valores de 13º salário. 
• AUTÔNOMO : declaração de renda informal indicando sua atividade e a data início da mesma 
(cfe modelo) 
• APOSENTADO E PENSIONISTA: comprovante de detalhamento de credito impresso pela 
internet no site dataprev.gov.br/  e cópia da carta de concessão do benefício (não serve o extrato 
impresso no INSS). 
• MICROEMPREENDEDOR : cópia legível do contrato social e cópia do pró-labore em formato 
de holerite, apresentar junto o documento original. 
• EMPREGADA DOMÉSTICA COM REGISTRO EM CARTEIRA:  apresentar a cópia dos 
recibos dos 3 últimos meses de contribuição ao INSS e cópia da CTPS com página de atualização de 
salário em dia, apresentar junto o documento original. 
• PARA FUNCIONÁRIO PÚBLICO : cópia do holerite e cópia do Ato de Nomeação do mesmo. 

 

5. CÓPIA LEGÍVEL DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO : conta de água, conta de luz ou conta de 
telefone (deve ser do mês atual ou anterior), apresentar junto o documento original (não serve ctr. de 
locação); outras contas como extrato bancário, carta do detran, cartão de crédito tirar cópia frente e 
verso; se o comprovante for em nome de terceiros, PROPONENTE E CONJUGE, cada um, deverá 
fazer uma Declaração de próprio punho de Intenção de Residência, cfe modelo(não pode haver rasuras). 

 

6. CÓPIA LEGÍVEL DA CTPS : da foto e verso e de todas as páginas com anotações e sua subsequente 
em branco; e da folha de cartão do PIS; apresentar junto o documento original (tirar as cópias no mesmo 
sentido); se não tem CTPS deverá fazer Declaração de Não Possuir CPTS. 

 

7. CÓPIA DO EXTRATO DO FGTS , apresentar junto o documento original, este extrato pode ser 
requerido junto às agências da Caixa Econômica.  

 

8. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ; cfe modelo; se DECLARA IR enviar 
declaração completa acompanhada das pg 01 e 02. 

 
9. De cada proponente e cônjuge deverá ser preenchida e assinada a Ficha Cadastro da CEF (uma cada um) 

Cada processo deverá ter como folha de rosto o CHECK LIST preenchido frente e verso 


