
Informações Úteis sobre Serviços 
Funerários e Cemitérios

“ Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado 
para perder alguém”. Nicholas Sparks, escritor norte-americano.

Subsecretaria de Assuntos Funerários - SUAF

A Subsecretaria de Assuntos Funerários (SUAF) é uma unidade da 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal 
(Sejus-DF) responsável pela supervisão e fiscalização dos serviços 
prestados por funerárias e cemitérios do DF.

Quem somos? 

Quando o ente tem a morte declarada, a Declaração do Óbito (D.O) é 
entregue aos familiares. Com este documento, já é possível fazer o 
agendamento no cemitério onde será realizado o sepultamento, por 
meio do call center (61)3245-7841, (61)3346-0566. 

O que fazer quando morre um ente querido? 

Caso a família tenha jazigo no cemitério, poderá optar pela 
reutilização do sepulcro. Todos os preços cobrados são tabelados, 
portanto, não aceite cobranças de juros e nem valores que não 
constem na tabela que pode ser encontrada na sala de administração 
dos cemitérios ou no site da Sejus: www.sejus.df.gov.br, na aba 
Funerárias e Cemitérios. Sempre exija o detalhamento dos serviços 
contratados e explicações do funcionário do cemitério caso não 
entenda os custos. 

E como faço em relação ao jazigo?  Qual o preço?



Após entrar em contato com o cemitério e pegar as informações 
sobre o enterro, dirija-se ao Cartório de Registro para obter a 
Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento, documentos gratuitos 
fornecidos pelo cartório. 
Com essa documentação em mãos, acesse o site da Secretaria de 
Justiça e Cidadania do DF: www.sejus.df.gov.br , na aba Funerárias e 
Cemitérios, onde poderá escolher uma das funerárias credenciadas 
e fiscalizadas pelo DF. Mas, lembre-se de que todos os preços 
também são tabelados, por isso, exija esclarecimentos dos preços 
mínimos para realização dos serviços funerários.

 Como proceder para realizar o sepultamento? 

Atualmente o Distrito Federal conta com 45 empresas funerárias 
credenciadas na SEJUS.

Quantas funerárias temos? 

Retorne ao hospital, Serviços de Verificação de Óbito (SVO) ou IML, 
dependendo em qual local está o ente querido. É preciso fazer o 
reconhecimento e a liberação do corpo para que a funerária execute 
todos serviços contratados.

o que fazer depois de tirar a documentação 
e contratar a funerária? 

Caso não tenha dinheiro para custear o enterro, procure o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade onde mora. O 
órgão é o responsável pelo sepultamento social. Mas, se a cerimônia 
for nos finais de semana, dirija-se ao UNISUAS na 614/615 Lote 104 
(L2 Sul atrás do CREAS Brasília).

Como proceder se não tenho 
dinheiro para o enterro? 

Nunca aceite ajuda de pessoas estranhas para realização dos 
serviços funerários nas dependências de hospitais, Serviços de 
Verificação de Óbito e Instituto Médio Legal (IML). Evite a 
contratação de funerárias clandestinas, pois é crime! Não seja vítima 
de “papa defunto” que são pessoas que se aproveitam do momento 
de dor para oferecer serviços ilegais. 

ATENÇÃO: 

SUAF -  Estação Rodoferroviária, Ala Norte, térreo, sala 10 – Brasília 
–DF.  Funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, nos sábados 
domingos e feriados, das 09h às 13h. 
Telefones (61)2104-4281 ou (61)2104-4282.

Contatos Úteis: 


