
 

 

Instituto de Previdência do 

Servidores do Distrito Federal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

  



 

Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF -2 

 

 

 

GOVERNADOR 

Ibaneis Rocha 
 

VICE-GOVERNADOR 

Paco Britto 
 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL 

Ney Ferraz Junior 
 
 

MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL 

 

GRUPO DE TRABALHO 

Representante da Ouvidoria 

Régia Marisol Hosana Silva Fernandes 
 

Representante da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance 

Rodrigo Uchoa Pontes Lopes 
 

Representante da Unidade de Comunicação Social 

Otávio Veríssimo Sobrinho 
 

COLABORAÇÃO 
 

Presidência 
Sylvia Neves Alves 

 

Unidade de Atuária 

Clara Daliane Silva da Costa 
 

Diretoria Jurídica 

Thaiza Oliveira Weiss de Carvalho 
 

Diretoria de Previdência 

Wilza Dutra 
 

Diretoria de Investimento 

Mônica Dias da Costa 
 

Diretoria de Administração e Finanças 

Ana Paula Nogueira Soares Malheiros Lisboa da Silva 
 
Revisão e diagramação 
  Fabíola Gontijo Cardoso 
 
 

REVISADA E ATUALIZADA EM JUNHO DE 2021 

 



 

Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF -3 

 

 
O IPREV FAZ POR VOCÊ 

 
 
 

Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que 
facilita a sua participação nas ações e programas do Governo do Distrito 
Federal. 

 
Na Carta do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – 

IPREV/DF você encontrará informações claras e acessíveis sobre os 

serviços prestados. 

 
Bem informado, você poderá melhor exercer sua cidadania ao 

acompanhar a execução das ações governamentais e avaliar os 

compromissos assumidos. 

 
O foco é a transparência das informações do Governo e a participação 

social, por isso, estamos sempre buscando formas para você colaborar 

com os serviços públicos prestados pelo Governo do Distrito Federal. 

 
Nossa Ouvidoria está pronta para receber suas demandas e opiniões 

também sobre esta Carta – acesse 

www.iprev.df.gov.br/category/ouvidoria/. 

 
Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações vão 

facilitar seu dia a dia. 

 
 
 

 
 

Dê sua opinião 

Caso queira conhecer as demais Cartas de Serviços, acesse o Portal do Governo do Distrito Federal.  

Dê sua opinião Participe da pesquisa e colabore com o aprimoramento da http://goo.gl/7UdMD2. 

Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer Carta de Serviços acesse o 

sistema de ouvidoria: www.ouv.df.gov.br. 

 

 

http://www.iprev.df.gov.br/category/ouvidoria/
http://goo.gl/7UdMD2
http://www.ouv.df.gov.br/
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SERVIÇOS PARA VOCÊ 

OUVIDORIA 
 

O que é Ouvidoria 

A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você pode registrar 

suas demandas sobre os serviços públicos. 

 

O que você pode registrar na Ouvidoria 

Você pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e elogio. 

 
 
 
 

 

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito Federal 

Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados. 

Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou órgão público. 
 

Canais de atendimento ao Cidadão 

Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUV/DF ou ainda ser atendido 

presencialmente na Ouvidoria do Iprev/DF. 

 
 
 
 

De segunda a sexta 
De 7h às 21h 

Sábado, domingo e feriado 
de 8h às 18h 

Acesse o Sistema OUV/DF 
aqui 

Segunda a sexta-feira 
De 9h às 12h e 14h às 17h 

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, 
Edifício Parque Cidade Corporate 

Asa Sul, Brasília/DF 
CEP: 70.308-200 

 

Prazo de vinte (20) dias corridos para a resposta ao cidadão a contar da data do registro da 

manifestação  

http://www.ouv.df.gov.br/#/
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São 10 (dez) dias para informar ao cidadão as primeiras providências adotadas - (Art. 24 do Decreto 

nº 36.462/2015). 

No máximo mais 10 (dez) dias para apurar e informar o resultado ao cidadão - (Art. 25 do Decreto nº 

36.462/2015). 

 
 
 
 
 
 
 

Prazo para responder DENÚNCIAS 

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de vinte (20) dias (Art. 25 Parágrafo 1º, do 

Decreto nº 36.462/2015). 

 

Garantias 

Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais – Comunicações, pelo sistema de ouvidoria, 

sobre o andamento da manifestação conforme prazos legais – Atendimento por equipe 

especializada. 

 

Elementos fundamentais para o registro de uma DENÚNCIA 

NOMES de pessoas e empresas envolvidas 

QUANDO ocorreu o fato 

ONDE ocorreu o fato 

Quem pode TESTEMUNHAR 

Se a pessoa pode apresentar PROVAS 
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Registro Identificado 

Apresentação do documento de identificação válido (Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Título de Eleitor; Passaporte; Carteira de 

Trabalho; Carteira Funcional; Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo) e Certificado de 

Reservista). 

 
Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015. 
 

Registro Anônimo 

Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros. 
 

Tratamento específico para DENÚNCIAS 

Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. 
 

 
 
 
 
 

Normas e Regulamentações 

Lei nº  4.896/2012  

Decreto nº 36.462/2015 

Instrução Normativa nº 01/2017 
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SERVIÇOS PARA VOCÊ 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 
AO CIDADÃO - SIC 
 

O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é mais um serviço prestado pelas Ouvidorias do GDF. Você 

poderá ter acesso a qualquer informação produzida e armazenada pelo Estado. É um direito do 

cidadão, garantido pela Constituição Federal. 

 

Tipos de informações que você pode requerer 

Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, processos e tudo mais que for 

de competência do Governo do Distrito Federal. É dever do Estado garantir o direito de acesso à 

informação. 

 
 
 
 

Canais de atendimento disponíveis para o cidadão 

Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da Transparência ou nos sítios 

oficiais dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, registre e acompanhe o andamento do 

pedido de informação via internet ou vá pessoalmente à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto 

de seu interesse.  Não é possível realizar um pedido de Informação por telefone. 

 

 
 
 
 

Acesse o Sistema e-SIC 
AQUI 

Segunda a sexta-feira 
De 9h às 12h e 14h às 17h 

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, 
Edifício Parque Cidade Corporate 

Asa Sul, Brasília/DF 
CEP: 70.308-200 

https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
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Pedido de acesso deverá conter 

• Nome do requerente 

• Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade, Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira 

de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista). 

• Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida. 

• Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da 

informação requerida. 

 
 
 
 
 
 

Garantias 

• Segurança. 

• Atendimento por equipe especializada. 

• Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 

• Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

• Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação conforme prazos 
legais. 

• Possibilidade de Recurso. 

• Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o prazo para a 

resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será dada pela autoridade de monitoramento em 

até 5 dias. 

 

Importante 

Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que exija trabalho 

adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações, serviços de produção ou 

tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. 

 

Normas e Regulamentações 

Lei nº 4990/2012  

Decreto 34.276/2013 

Instrução Normativa nº 02/2015 
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PROVA DE VIDA E 

RECADASTRAMENTO 
 

 
 

 

Público Alvo 

Beneficiários Previdenciários vinculados aos órgãos/entidades do Governo do Distrito Federal. 
 

Setor Responsável 

Gerência de Recadastramento e Prova de Vida - GEPROV/COCAT/DIPREV 
 

Requisitos e Documentos 

Em atendimento ao Decreto nº 39.276, de 06 de agosto de 2018 e Portaria nº 01, de 06 de janeiro de 
2020, nos quais são estabelecidos os procedimentos para o recadastramento e a prova de vida dos 
servidores aposentados e pensionistas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito 
Federal. 

SERVIDORES APOSENTADOS OU PENSIONISTAS 

Obrigatórios:  

Para os beneficiários que comparecerem ao BRB 

a) documento de identificação com foto (Carteira de Identidade ou Carteira de Habilitação ou Carteira 
Profissional com validade em todo o território nacional e emitida por órgão de regulamentação 
profissional);  

b) CPF;  

c) comprovante de residência atualizado, datado dos últimos três meses (conta de água, luz ou 
telefone), ou na falta deste, declaração de residência. 

DEPENDENTES: 

Obrigatórios: 

a) documento de identificação com foto (se houver), ou Certidão de Nascimento;  

b) CPF.  

OBSERVAÇÕES:  

▪ A Prova de vida deve ser realizada anualmente, no mês de aniversário do servidor aposentado ou 
do pensionista, nas agências do Banco de Brasília – BRB (Art. 1º da Portaria nº 01 de 06 de janeiro 
de 2020) 

▪ O Recadastramento será realizado a cada 5 anos, tomando-se por base o ano de 2019, como 
sendo o primeiro (Art. 11 da Portaria nº 01 de 06 de janeiro de 2020); 

▪ Os servidores aposentados e pensionistas que não realizarem o recadastramento e a prova de 
vida no prazo estabelecido na Portaria serão notificados por meio de correspondência, com Aviso 
de Recebimento, para que no prazo de 30 (trinta) dias realizem o recadastramento, sob pena de 
suspensão do pagamento do seu benefício, salvo em caso de ausência justificada a ser aferida em 
regular processo administrativo. 

 
 
 
 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/86dd1a13ba6148ba80fcd09e43b6fa3d/Decreto_39276_06_08_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/6f025597a99c423ca7cd9c1a3be06452/iprev_prt_1_2020.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/6f025597a99c423ca7cd9c1a3be06452/iprev_prt_1_2020.html
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Procedimentos 

▪ O recadastramento / prova de vida deverá ser realizado de forma presencial, com o 
comparecimento do aposentado ou pensionista a uma Agência do BRB mais próxima de sua 
residência;  

▪ Na hipótese do aposentado ou pensionista residir em território nacional, mas fora do Distrito 
Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE, e fora do Brasil, este 
deverá encaminhar ao IPREV-DF, correspondência constando a Declaração de Vida, Comprovante 
de Residência e Estado Civil emitida em cartório, expedida no mês da realização da prova de vida. 

▪ Aos aposentados e pensionistas que estiverem fora do Brasil, em local que possua consulado ou 
representação diplomática, estes deverão encaminhar ao IPREV/DF, correspondência constando 
declaração de comparecimento emitida pelo órgão de representação diplomática e/ou consular 
do Brasil no exterior; a cópia dos documentos autenticados, juntamente  

▪ Se segurado residir no exterior, em localidade que não haja consulado ou representação 
diplomática, poderá realizar a comprovação de vida por meio de Formulário Específico de 
Atestado de Vida, que está disponível no site do IPREV/DF;  

▪ O aposentado ou pensionista impedido de realizar o recadastramento e a prova de vida devido a 
cumprimento de sentença de reclusão deve encaminhar ao IPREV-DF a documentação prevista na 
Portaria acompanhado de atestado ou declaração de Permanência Carcerária em papel timbrado, 
expedido pela Instituição carcerária;  

▪ O responsável pelo aposentado ou pensionista que se encontra Internado em Unidade Hospitalar 
deverá apresentar ao IPREV-DF declaração/laudo do médico atestando a internação do paciente 
naquela data. 

 

Canais de Horários de Atendimento 

Banco de Brasília - BRB 
Nas agências do BRB, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente bancário; 

Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF 

▪ Via Correio, para os residentes fora do Distrito Federal e do Brasil; 
▪ Visita Domiciliar solicitada por meio de Agendamento para os aposentados e pensionistas 

residentes no Distrito Federal, impossibilitados de locomoção em decorrência de doença grave ou 
incapacitante, comprovadas por laudo médico; e os maiores de 90 (noventa) anos, através do e-
mail agendamento@iprev.df.gov.br, devendo ser anexado atestado médico que comprove a 
condição de impossibilidade de locomoção; 
Gerência de Recadastramento e Prova de Vida – GEPROV/COCAT/DIPREV 

Telefone: 3105.3440 

E-mail: agendamento@iprev.df.gov.br 

Presencial: segunda à sexta-feira 

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h 

Endereço: SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate 

 Asa Sul, Brasília/DF – CEP: 70.308-200 

 
Custos 

A prestação do serviço é gratuita. 

 

 

 

mailto:agendamento@iprev.df.gov.br
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PENSÃO POR MORTE 

 
 
 
 

 
 

Público Alvo 

Dependentes de ex-beneficiário aposentado, vinculado ao Governo do Distrito Federal, com exceção 
de beneficiário vinculado à Secretaria de Estado de Educação do DF. 

 
Setor Responsável 

Coordenação de Reconhecimento de Direitos – CORED / DIPREV 

 
Legislação 

• Lei Complementar nº 769/2008 

• Lei Complementar nº 840/2011 

 
Requisitos e Documentos 

Documentos originais do Servidor Instituidor (*) 

* Servidor Instituidor é o servidor aposentado que em razão do seu falecimento é instituído o 
benefício de pensão. 

▪ Certidão de óbito; 
▪ RG e CPF do falecido; 
▪ Preencher Requerimento de Pensão (c/ amparo legal) de todos os habilitados. 

Documentos originais dos Dependentes 

▪ Certidão de Nascimento ou RG de todos os filhos, dependentes ou não; 
▪ Certidão de Casamento com a averbação do falecimento do servidor. 

Documentos originais dos Dependentes habilitados à pensão 

▪ Documento de identidade; 
▪ CPF; 
▪ Comprovante de residência atualizado (água, luz, telefone); 
▪ Título de eleitor; 
▪ Cartão ou comprovante de abertura de Conta Corrente junto ao Banco de Brasília – BRB (Acordão 

nº 764.769 do TJDFT). 

 
Procedimentos 

Servidor faleceu na Ativa 

O requerente deverá levar a documentação e realizar requerimento no Órgão ou Entidade de origem 
do servidor. 

Servidor faleceu na Inatividade 
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Caberá aos representantes do Aposentado vinculado dos Órgão ou Entidade da Administração Direta, 
Indireta, Autárquica e Fundacional dirigir-se ao IPREV/DF, munidos da documentação, efetuar 
requerimento na Gerência de Atendimento do IPREV/DF, com “EXECETO” servidores da Secretaria de 
Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde, Defensoria Pública, Policia Militar, Polícia Civil e 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 

 
Canais e Horários de Atendimento 

▪ Telefone: 3105.3436 
▪ Presencial: segunda à sexta-feira 
▪ Horário: 8h às 12h e 14h às 18h 
▪ Endereço: SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate 

Asa Sul, Brasília/DF – CEP: 70.308-200 

 
Prazo de Resposta 

30 (trinta) dias. 

 
Custos 

A prestação do serviço é gratuita. 
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AUXÍLIO FUNERAL 

 
 
 
 

 
 

Público Alvo 

Cidadão responsável pelo custeio das despesas de funeral do ex-beneficiário aposentado, vinculado à 

órgão/entidade do Governo do Distrito Federal, com exceção da Secretaria de Estado de Educação, 

Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. 

 
Setor Responsável 

Coordenação de Cadastro e Atendimento – COCAT e Coordenação de Gerenciamento do Pagamento 

de Benefícios - COGEB 

 
Legislação 

• Art. 97, § 1º, 2º e 3º e Art. 98 da Lei Complementar nº 840/2011 

 
Requisitos e Documentos 

Caberá a pessoa que custeou as despesas de funeral do servidor aposentado vinculado aos Órgãos e 

Entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, apresentar-se ao IPREV/DF, o 

mais breve possível, e comunicar o falecimento do ex-servidor e preencher requerimento, EXCETO 

servidores da Secretaria de Estado de Educação, Defensoria Pública, Policia Militar, Polícia Civil e Corpo 

de Bombeiros do Distrito Federal 

Documentos originais 

▪ Certidão de óbito; 
▪ RG e CPF do falecido e do requerente; 
▪ Nota Fiscal dos gastos com despesas do funeral, em nome do requerente.  

        Observação: Não abrange as despesas do cemitério. 

▪ Comprovante de abertura de conta corrente para o pagamento do auxílio funeral; 
▪ Nos casos de funeral custeado por empresa seguradora, o requerente deverá apresentar o 

contrato para análise do IPREV/DF. 

 
Procedimentos 

Dar entrada na Gerência de Atendimento ao Segurado do IPREV/DF, que posteriormente encaminhará 

à Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios (COGEB) para as devidas providências. 
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Canais e Horários de Atendimento 

▪ Telefone: 3105.3446 / 3105.3411 
▪ Presencial: segunda à sexta-feira 
▪ Horário: 8h às 12h e 14h às 18h 
▪ Endereço: SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate 

Asa Sul, Brasília/DF – CEP: 70.308-200 

 
Prazo de Resposta 

Prazo de 48 horas a partir do requerimento no IPREV/DF (Lei Complementar nº 840/2011). 

 
Custos 

A prestação do serviço é gratuita. 
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CADASTRAMENTO DO E-MAIL 

PARA EMISSÃO DE SENHA 
 
 
 

 

Público Alvo 

Beneficiários aposentados e pensionistas vinculados aos órgãos/entidades do Governo do Distrito 
Federal, com exceção dos beneficiários da Secretaria de Estado de Educação do DF, Defensoria Pública, 
Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do DF. 

 
Setor Responsável 

Gerência de Atendimento ao Segurado - GEAS/COCAT/DIPREV 

 
Requisitos e Documentos 

Documento de identificação com foto e e-mail. 

 
Formas de acesso 

Porta do Servidor do GDF (https://www.gdfnet.df.gov.br) 

 

Procedimentos 

Caso não tenha o acesso, em cumprimento a Lei nº 4.990/12 e Decreto 34.276/13, Art. 47: 

▪ O beneficiário (servidor aposentado e pensionista) deverá comparecer ao IPREV/DF pessoalmente, 
na Gerência de Atendimento, e proceder o cadastro.  

▪ O servidor ativo deverá procurar o setor de Gestão de Pessoas do seu órgão para proceder ao 
cadastro. 

De acordo com as Portarias nº 80, de 29/12/2017; nº 46, de 16/03/2018; nº 131 de 14/06/2018 e 

Portaria nº 42, de 07/10/2020, o IPREV/DF passou a realizar a centralização das atividades de 

concessão, manutenção, revisão e cessação dos benefícios previdenciários de aposentadoria e 

pensão, dos beneficiários vinculados a entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica e 

Fundacional, EXCETO servidores da Secretaria de Estado de Educação, Defensoria Pública, Policia 

Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

Nesse sentido os beneficiários que forem vinculados a Secretaria de Estado de Educação, Defensoria 

Pública, Policia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal deverão dirigir-se ao seu 

órgão de origem e promover a solicitação da Senha para acesso ao Portal do Servidor. 

 
 
 
 
 

https://www.gdfnet.df.gov.br/Autenticacao/
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4d2039d07e644fcdabfdf8542f703842/Portaria_80_29_12_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/510ad7f2fb4c457bb10b8819800ea88b/Portaria_46_16_03_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/b8aed26da3c240c3a6986bbd6660843d/Portaria_131_14_06_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ab23428d658b422ca88e86842fc78bc0/iprev_prt_42_2020.html
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Canais e Horários de Atendimento 

Atendimento 

▪ Telefone: 3105.3446 
▪ E-mail: atendimento@iprev.df.gov.br 
▪ Presencial: segunda à sexta-feira 
▪ Horário: 8h às 12h e 14h às 18h 
▪ Endereço: SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate 

Asa Sul, Brasília/DF – CEP: 70.308-200 

 
Prazos de Resposta 

• Presencialmente: Atendimento imediato. 

• E-mail:  03 dias. 

 

Custos 
A prestação do serviço é gratuita 
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www.iprev.df.gov.br 

 

 

(61) 3105.3446/ 3105.3447 

 

 

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar 

Edifício Parque Cidade Corporate 

Asa Sul - Brasília/DF 

CEP 70.308-200 

 


