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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

Ouvidoria da SEJUS/DF 
De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h  
Parque Ferroviário de Brasília –Estação  Ferroviária – Térreo - 
Ouvidoria –Brasília/DF – CEP 70.631-900 

SERVIÇOS PARA  
O CIDADÃO 

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.  

Tipos de demandas 

 
RECLAMAÇ

ÃO 

  

SUGESTÃO 

  

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. 

Presencial www.ouvidoria.df.gov
.br 

Central - 162 

Canais de atendimento 

De segunda a sexta das 7h às 21h    
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18 h 
*Ligação gratuita para telefone fixo.  
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

SERVIÇOS PARA  
OUVIDORIA 

Prazos 

 D
EN

Ú
N

C
IA

S 

O prazo poderá ser 
prorrogado  

pelo mesmo período  
de 20 dias  

(Art. 25 §1º, do 
Decreto  

nº 36.462/2015) 

10 DIAS 
A contar da data de 
registro  

20 DIAS 
A contar da data de 
registro  

Informar as primeiras 
providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 
36.462/2015) 

Apurar e informar o resultado 
(Art. 25 do Decreto nº 
36.462/2015) 

R
eq

ui
si

to
s 

Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:  

Þ Þ	NOMES de pessoas e empresas envolvidas  
Þ Þ	QUANDO ocorreu o fato  
Þ Þ	ONDE ocorreu o fato  
Þ Þ	Quem pode TESTEMUNHAR 
Þ Þ	Se a pessoa pode apresentar  PROVAS  

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação e encaminhamento 
realizados pela Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. 
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

SERVIÇOS PARA  
OUVIDORIA 

 

Registro identificado 
Þ Apresentação do documento Cadastro de Pessoa Física - 

CPF. 
Þ Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto 

nº 36.462/2015.   

Registro anônimo 
Þ Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos 

presentados são verdadeiros.	  

Normas e Regulamentações 

ü Lei nº 4.896/2012 – http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html  

ü Decreto nº 36.462/2015 – http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html  

ü Instrução Normativa nº 01/2017 - 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_201

7.html  
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO 
CIDADÃO - SIC 

Tipos de informações 

DOCUMENT
OS 

  

PROCESSOS 

  

AÇÕES 

  

GASTOS 

  

R
eq

ui
si

to
s 

O pedido de acesso deverá conter: 
ÞNome do requerente. 

ÞApresentação 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). 

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

Þ Endereço físico ou eletrônico do requerente, 
para recebimento de comunicações ou da 
informação requerida. 

Importante 

Não será atendido pedido de 
acesso genérico, des-
proporcional, desarrazoado, que 
exija trabalho adicional de 
análise, interpretação, 
consolidação de dados e 
informações, serviço de produção 
ou  
tratamento de dados que não seja 
de competência do órgão ou 
entidade. 
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

 

www.e-sic.df.gov.br Presencial 

Ga
ra

nti
as

 

ü Segurança. 
ü Atendimento por equipe especializada. 
ü Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à informação. 
ü Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 
ü Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação conforme 

prazos legais. 
ü Possibilidade de recurso. 
ü 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.   

A Ouvidoria da SEJUS 
De segunda a sexta das 8h às 12h e 
das 14h às 18h  
Parque Ferroviário de Brasilia –
Estação  Ferroviaria – Térreo- 
Ouvidoria –Brasilia DF – CEP 
70631.900  
 

Canais de atendimento 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO 
CIDADÃO - SIC 
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO 
CIDADÃO - SIC 

Prazos 

RECURSO 

Prazo para apresentação: 
 10 dias  

Resposta da autoridade: 
 até 5 dias 

*Na 3ª instância o prazo pode ser 
prorrogado enquanto estiver em 
análise (Art. 24, § 1º, do Decreto nº 
34.276/2013). 

20 DIAS 
A contar da data de 
registro  

+10 DIAS 
Mediante 
justificativa  

1ª instância 

2ª instância 

3ª instância 

Normas e Regulamentações 

ü Lei nº 4.990/2012 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html  

ü Decreto nº 34.276/2013 -  http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html  

ü Instrução Normativa nº 02/2015 - 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.ht

ml  
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

GRATUÍTO 

Exceto em casos de cópias, será pago o valor de R$ 0,20, por cópia, através do DAR (Documento de 

Arrecadação Avulso) – Secretaria de Estado da Fazenda do DF.  

PROTOCOLO 

Local onde você requer abertura e desarquivamento de processos, entrega de 

documentos requeridos para serviços e informações quanto ao andamento do 

tramite documental. 

CUSTOS 

Horário de atendimentos 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA-SEJUS/DF 

Protocolo 

Segunda à Sexta-feira das 9h às 19h 

Endereço: - Parque Ferroviário de Brasília – Estação  Ferroviária – Térreo – Brasília DF – CEP 

70.631-900 - Térreo 
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CASAMENTO COMUNITÁRIO PARA CASAIS DE BAIXA 
RENDA 

O QUE É? 

Casamento de pessoas de baixa renda, realizado em pontos turísticos do DF. A secretaria 
subsidia a cerimônia da união civil, bem como os valores das taxas de cartório, cabelo e 
maquiagem das noivas, por meio de parcerias com a iniciativa privada. 
 

COMO PROCEDER? 

Comparecer à Secretaria de Justiça, que fica na antiga Estação Rodoferroviária, 
Ala Norte – Zona Industrial, térreo – Sala nº 01, 

ü Preencher uma ficha de inscrição e entregar os documentos necessários:  
ü Duas fotos, original da certidão de nascimento dos noivos, 
ü Cópia da carteira de identidade dos noivos, comprovante de residência; 
ü Cópia da carteira de identidade de duas pessoas, maiores de idade, as 

quais serão testemunhas, e outros documentos exigidos pelos cartórios 
extrajudiciais, a depender do estado civil dos noivos.  

O atendimento 

É feito em horário de expediente, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda à 
sexta-feira. 

Custos, tempos e prazos 

Não há custos, exceto se a noiva quiser lavar o vestido. 

Realizado duas vezes ao ano, sendo um no primeiro e outro no segundo semestre, de cada 

exercício, onde deverá ser observada a orientação, por ocasião da abertura das inscrições, por meio 

da Portaria nº 13 de 24 de fevereiro de 2017, mediante as condições preferidas no Edital nº 02 de 

08 de março de 2017, desta Secretaria. 

CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 
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AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 
PESSOAS E APOIO AO MIGRANTE E REFUGIADO 

 
O QUE É? 

O atendimento multidisciplinar às vítimas de tráfico e seus familiares. Para tanto, a SEJUS, 

por meio da Diretoria de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante e Refugiado, 

realiza ações de prevenção, como blitz informativas em pontos estratégicos de mobilidade humana, 

capacitações de gestores públicos que atendem vítimas de violências, palestras nas escolas da Rede 

de Ensino, nas turmas de aprendizagem do SENAC e em outros espaços sociais e comunitários. 

COMO PROCEDER? 

 
O cidadão que for vítima de tráfico humano pode fazer a denúncia por telefone (2104-

1914/1913/1959), ou pessoalmente, na sede da SEJUS, Disque 100 ou 180 do Governo 

Federal, e-mail cetp.sejus.df@gmail.com ou pessoalmente, na sede da SEJUS que fica na 

antiga Estação Rodoferroviária, Ala Norte – Zona Industrial, térreo – Sala nº 1. 

             O ATENDIMENTO  

É feito em horário de expediente, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda à sexta-

feira. 

       TEMPOS E PRAZOS ATUAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

As ações acontecem continuamente, sendo mais efetivas em datas próximas a feriados 

prolongados. 

           

CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

ALISTAMENTO MILITAR, EMISSÃO DE DOCUMENTOS MILITARES E ABERTURA DE 
PROCESSOS PARA LIBERAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR ANTECIPADO 

O QUE É? 
Por meio da Coordenação de Articulação da Junta de Serviço Militar, a SEJUS oferece o 

alistamento de jovens no Serviço Militar Obrigatório. A coordenação realiza providência a confecção 

de Documentos Militares (1° e 2° via) e Abertura de Processos para liberação do serviço militar 

antecipado, além de promover a solenidade de Juramento à bandeira. 

COMO PROCEDER? 

        Comparecer pessoalmente à SEJUS na sede que fica na antiga Estação Rodoferroviária, Ala Norte – 

Zona Industrial, térreo – Sala nº 1, munido de RG, comprovante de residência e duas fotos 3x4.  

O ATENDIMENTO  

-É feito em horário de expediente, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira. 

CUSTAS, TEMPOS E PRAZOS ATUAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

PARA REQUERER O CDI É NECESSÁRIO: 

Pagar Recibo (taxa/multa relativa a 1ª ou 2ª via do Certificado, conforme o caso), fornecido pela 

Junta de Serviço Militar, em qualquer Agência da Caixa Econômica Federal ou qualquer Agência 

Lotérica. Atualmente, a taxa para a 1ª via custa R$ 2,20 (quando o cidadão possuir o CAM) 

Os documentos Militares solicitados à Junta Militar ficam prontos no prazo de 30 dias. 

O Alistamento Militar ocorre a partir do 1º dia útil de janeiro ao dia 30 de junho. As cerimônias 

de juramento à bandeira ocorrem mensalmente, no hall de entrada da SEJUS.  

A Abertura de Processos para liberação do serviço militar antecipado ocorre sempre que 

solicitado. 
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CARTA DE SERVIÇOS SEJUS 

APOIO AOS FAMILIARES DE DEPENDENTES QUÍMICOS 
 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA-SEJUS/DF 
SUBJUSBRED 
Segunda à Sexta-feira das 8h às 17h 
Endereço: - Parque Ferroviário de Brasília – Estação Ferroviária –    Térreo – Brasília/DF – 
CEP 70.631-900 

 
A SEJUS oferece informação às famílias, preventivamente, quanto ao seu papel como 

fator de proteção contra o uso de drogas, e de acolhimento às famílias de dependentes 

químicos, oferecendo orientação quanto a dependência química e a codependência  emocional 

e apresentando as opções de tratamentos disponíveis na rede pública de saúde. 

 

COMO PROCEDER? 

 

Comparecer à SUBJUSPRED, localizada na sede da SEJUS que fica na antiga Estação 

Rodoferroviária, Ala Norte – Zona Industrial, térreo – Sala nº 1, ou entrar em contato através do 

e-mail amemasnaosofra@sejus.df.gov.br. 

CUSTOS, ETAPAS E PRAZOS ATUAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

ü Sem custos para a família e para o dependente químico; 

ü O serviço é prestado pelo tempo necessário ao acolhimento do familiar. 

 

O QUE É? 
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SEMINÁRIOS E PALESTRAS SOBRE A PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 

O QUE É? 

CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

 A SEJUS realiza palestras e seminários a grupos específicos (universitários, profissionais, familiares 
em vulnerabilidade, comunidades terapêuticas, etc) sobre a codependência e sua influência na qualidade de 
vida da família e na recuperação do dependente químico, por meio de palestras de profissionais especialistas, 
de depoimentos, e da participação de grupos de apoio, a fim de formar uma rede de multiplicadores que 
levem essa informação adiante em seu meio social. 

 A Gerência de tratamento reinserção e regularização de vagas realizam apresentações com fantoches 
e distribuem cartilhas informativas em escolas para alunos na faixa etária de 4 a 11 anos. As apresentações 
acontecem 2 (duas) vezes por semana. 

COMO PROCEDER? 

Para solicitar uma palestra ou seminário, apresentar o nome da entidade por meio da qual se quer 

oferecer a palestra, bem como o público alvo (quantidade, idade, escolaridade, sexo) em caso de colégio, 

as séries; local da palestra (se auditório, sala, pátio); e providenciar o material multimídia para o palestrante. 

Após verificado os requisitos, comparecer à SUBJUSPRED, localizada na sede da SEJUS, na antiga 

Rodoferroviária, Ala Norte sala 1 – Térreo. 

CUSTOS E PRAZOS ATUAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 O serviço é prestado duas vezes por semana, com palestras de 1 a 2 horas de duração. 

ENDEREÇO PARA SOLICITAR O SERVIÇO 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA-SEJUS/DF 
SUBJUSBRED 
Segunda à Sexta- feira das 8h às 17h 
Endereço: - Parque Ferroviário de Brasília – Estação Ferroviária –Térreo – Brasília/DF – CEP 
70.631-900  
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AÇÕES CULTURAIS E ESPORTIVAS 

O QUE É? 

A SEJUS promove eventos culturais e/ou esportivos para sensibilização da 

sociedade quanto às consequências negativas do uso de drogas, com distribuição de 

materiais informativos, e divulgação de informação sobre a dependência química e a 

codependência emocional familiar, a exemplo do Mutirão de Cidadania e Mutirão da 

Criança. 

  

 Para solicitar a realização de um evento cultural e esportivo ou propor parceria para organizar 

o evento, comparecer à SUBJUSPRED, localizada na sede da SEJUS, na antiga Rodoferroviária, Ala 

Norte sala 1 – Térreo. 

TEMPOS E PRAZOS ATUAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 Palestras de 1 a 2 horas de duração; Cursos e ações de rua, que têm em média 4 horas de 

duração. 

COMO PROCEDER?  

CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

Programa de Assistência Multidisciplinar a Vítimas de Violência  
Pró-Vítima 

O QUE É? 
 Assistência jurídica, social e psicológica as vítimas de violência, proporcionando a 
valorização da pessoa vitimada; excelência no atendimento e a contribuição para o 
desenvolvimento social da sociedade. 

COMO PROCEDER? 
O ingresso no programa de apoio às vítimas de violência – PRÓ-VÍTIMA. Dar-se á: 

 
a) Espontaneamente: a vítima de violência poderá procurar e ser atendida em qualquer um dos 
postos do programa, independente do seu local de residência; 
 
b) Por meio de encaminhamento: a vítima de violência poderá ser encaminhada ao programa por 
alguma autoridade, pessoa da comunidade, amigos e parentes a fim de ter acesso à atenção 
multidisciplinar; 
 
c) Por resgate: por intermédio de uma parceria do Pró-Vítima com a Polícia Civil do Distrito 
Federal, foi disponibilizado o acesso aos Boletins de ocorrências de crimes violentos registrados 
nas delegacias do Distrito Federal. 
 
d) Diretamente: de forma discricionária, o Pró-Vítima poderá entrar em contato com as vítimas de 
violência de casos noticiados por meio da mídia. 
  
 De posse dos dados das vítimas de crimes de violência, a equipe entra em contato e oferece o 
serviço de atendimento jurídico, psicológico e assistência social. Os serviços de apoio às vítimas 
de violência – PRÓ-VÍTIMA – são gratuitos para qualquer pessoa, indistintamente, e o 
atendimento se estenderá pelo tempo necessário, desde que a vítima tenha interesse no 
acolhimento do programa. 
 
ONDE ENCONTRO UM POSTO DE ATENDIMENTO PRÓ-VÍTIMA?  
 
 Sede: Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, Brasília, DF- CEP 70.631-900.  

ü Núcleo Paranoá: Quadra. 5, Conjunto 3, Área Especial D, Parque de Obras, Paranoá – DF, CEP 
71.570-500. 

ü Núcleo Plano Piloto: Estação 114 Sul do Metrô, Subsolo, Brasília – DF, CEP 70.377-000.   
ü Núcleo Ceilândia: EQNN 5/7, área especial C Ceilândia Norte, Brasília, DF – CEP 72.225-540.  
ü Guará: QELC Alpendre dos Jovens, Lúcio Costa, Guará, DF – CEP 71.100- 045. 

 
TEMPOS E PRAZOS ATUAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:  

O serviço é prestado de oito a doze sessões 
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS 

O QUE É? 

 Registro no Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas do Distrito Federal CEAAD, conforme 
Resolução nº 3, do CONEN-DF, e Edital de Chamamenton°1/2010 SUBCAD (disponível em: 
http://www.sejus.df.gov.br/conselhos/politica-sobre-drogas/271-Legislacao.html). 

COMO PROCEDER? 
Apresentar requerimento com a documentação exigida, na sede do CONEN, localizado na 
SEJUS. 

A sede do CONEN está localizada na antiga Rodoferroviária, Ala Norte sala 6 – Térrea 
SEJUS.  
O Conselho presta atendimento por meio do e-mail: conen.df@gmail.com. 

CONHEÇA O CONEN CONSELHO VINCULADO À SEJUS: 
 O CONEN é um conselho, vinculado à SEJUS, que atua no desenvolvimento de ações 
e programas de redução da demanda, dos danos e da oferta de drogas, além de propor a 
política, elaborar planos, exercer orientação normativa, coordenação geral, supervisão, 
controle e fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico e uso de entorpecentes e de 
substâncias que determinem dependência física ou psíquica, bem como exercitar outras 
funções em consonância com os objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 
Repressão de Entorpecentes. 
 O conselho foi criado pelo Decreto nº. 9.359, de 01 de abril de 1986, atuando como 
um conselho paritário composto por representantes de órgãos governamentais e da sociedade 
civil, o que implica dizer em colaboração de natureza multidisciplinar e expertise na área de 
cada um dos seus conselheiros. 
 O CONEN é responsável por várias atribuições no âmbito da prevenção, tais como: 
 O fomento de pesquisas e levantamentos sobre os aspectos de saúde, educação, 
sociais, culturais e econômicos decorrentes do consumo e da oferta de substâncias psicoativas 
lícitas e ilícitas, que propiciem uma análise capaz de nortear as políticas públicas na área de 
drogas; 
O apoio a iniciativas e a avaliação de campanhas de prevenção ao uso indevido de drogas, a 
fim de autorizar sua veiculação, bem como fiscalizar a respectiva execução; 
 A promoção da inclusão de ensinamentos referentes a substâncias psicoativas nos 
cursos de formação de profissionais das instituições que compõe o Sistema Distrital de Política 
Pública sobre Drogas - SIDPD, a fim de que esses conhecimentos possam ser aplicados em 
suas respectivas áreas de atuação, com base em princípios científicos, éticos e humanísticos. 

REGISTRO DE ENTES E AGENTES ANTIDROGAS 
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS  

 

Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e  

Familiares do Distrito Federal  – Provita/DF 

  

O que é? 

O Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares do Distrito Federal – Provita/DF 
tem como objetivo garantir a vítimas e testemunhas ameaçadas o direito de contribuir com a 
produção da prova, sem colocar em risco a sua integridade física e psicológica, bem como seus 
direitos de cidadania. 

 

Como proceder? 

O acesso em relação aos cidadãos normalmente se dá pelos Órgãos do Judiciário e Delegacias, 
que encaminham os pedidos de inclusão. 

Em relação aos usuários, só quem tem acesso é a Entidade Executora. 

 

Tempos e prazos atuais para a prestação do serviço: 

Todo e qualquer pedido de inclusão que chega ao Provita, tem o prazo de 24 horas para ser 
autuado internamente e oficiado à Entidade Executora. Todos os Ofícios encaminhados são 
respondidos no prazo de colher a assinatura do Presidente do Condel/DF, quando necessário, 
quando não no prazo de 24 horas.  
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CARTA DE SERVIÇOS DA SEJUS  

 

CONHEÇA A UAF -  UNIDADE DE ASSUNTOS FUNERÁRIOS DA SEJUS 

 Unidade de Assuntos Funerários (UAF) é responsável pela supervisão e fiscalização da 

estrutura, instalações físicas, limpeza, vigilância e conservação dos seis cemitérios do DF, bem 

como das nas 60 unidades de funerárias do DF, por meio de concessão de serviços públicos, com 

inspeções frequentes nos referidos locais.  

 É responsável pela autorização de funcionamento das empresas funerárias locais, por meio da 

emissão de Termo de Ajuste de Conduta (TAC). 

 A UAF realiza o credenciamento dos veículos funerários das empresas lealmente estabelecidas 

no Distrito Federal. Para empresas de outros estados que necessitam retirar corpos nos hospitais 

e no Instituto Médico Legal do Distrito Federal, é emitida autorização em caráter excepcional.   

 É encarregada da guarda das 2ª vias das notas fiscais referentes à aquisição de jazigos, do ano 

de 1960 até o ano 2002.  

  

COMO PROCEDER? 

 Caso o cidadão necessite comprovar a aquisição de jazigo da família, a UAF fornece 

gratuitamente e de forma imediata a respectiva Nota Fiscal, bastando para tanto comparecer a 

SEJUS munido do formulário de encaminhamento do cemitério e solicitar cópia da 2ª via.  

 

 

  CUSTOS, TEMPOS E PRAZOS. 

 A cópia da Nota Fiscal é gratuita e a entrega é no ato da solicitação. 

  ATENDIMENTO 

 Para atendimento o horário é de 8h às 12 h e das 14h às 18h. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA-SEJUS/DF 
UAF/SUBNAHORA 
Segunda à sexta-feira das 8h às 18h 
Endereço: - Parque Ferroviário de Brasília – Estação Ferroviária –Térreo – Brasília/DF – CEP 70.631-900  

  

 


