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O QUE A SECRETARIA DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA FAZ POR VOCÊ 

 

A 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 da Secretaria de Justiça e Cidadania 

do Distrito Federal – SEJUS/DF, você encontrará os serviços que 

oferecemos.  

Bem informado, você poderá melhor exercer sua cidadania ao 

acompanhar a execução das ações governamentais e avaliar os 

nossos compromissos assumidos. O foco é a transparência das 

informações do governo e a participação social.  

A Secretaria de Justiça e Cidadania atua na defesa dos 

direitos humanos e a igualdade racial, na defesa dos direitos da 

cidadania, das crianças e adolescentes, dos idosos, das políticas de 

prevenção às drogas, dos serviços públicos de administração dos 

cemitérios e das funerárias do Distrito Federal, da prestação de 

serviços públicos aos cidadãos de forma articulada com 

representações de órgãos públicos federais e distritais (Na Hora) e, 

ainda, no combate à violência no Distrito Federal. 

Nossa Ouvidoria está pronta para receber suas demandas e 

opiniões também sobre esta Carta. – Participe da pesquisa e 

colabore com o aprimoramento das Cartas de Serviços ao Cidadão 

– acesse o link https://goo.gl/7UdMD2. 

 Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre 

qualquer Carta de Serviços acesse o sistema de Ouvidoria Ouv-

DF – www.ouv.df.gov.br.  

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

prestadas irão facilitar seu dia a dia. 
 

 

 

https://goo.gl/7UdMD2
http://www.ouv.df.gov.br/
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CONSELHO TUTELAR 
 

O que é: 

Consiste em unidade especializada para garantir que as crianças e adolescentes tenham todos 

os seus direitos respeitados. Essa é a principal missão dos conselheiros tutelares. Os conselheiros 

são responsáveis por atender situações de violência, como negligência, maus tratos e exploração 

sexual, entre outras. 

Ao tomar conhecimento dos casos de ameaça ou violação de direitos, os conselheiros devem 

aplicar ou requerer das autoridades competentes as medidas necessárias para a proteção integral 

da criança ou adolescente. Eles têm autonomia para requisitar serviços do Poder Público, em 

especial de educação, saúde, assistência social e assistência jurídica. Também podem encaminhar 

casos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, quando necessário. 

Os conselheiros trabalham em contato direto com a comunidade, prestando atendimento a 

crianças, adolescentes, pais e responsáveis, e conhecem a realidade do local onde atuam. 

 

Quem pode solicitar: 

Crianças e adolescentes em situação de ameaça ou de violação de direitos. 

 

Documentos necessários: 

Documentos pessoais dos pais ou responsáveis.  

Relatório de encaminhamento para atendimento no Conselho Tutelar. 

 

Custo: 

Sem custo o atendimento e para envio de correio eletrônico. Custo de ligação local de telefone fixo.  

 

Formas de prestação do serviço: 

 Atendimento direto nos Conselhos Tutelares. 

 Atendimento das demandas de ouvidoria. 

 São 40 conselhos tutelares, espalhados em todas as Regiões Administrativas. Acesso os endereços 

pelo link: http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-conteudo//uploads/2020/05/Lista-de-

endere%C3%A7os1.pdf 

 Acompanhamento do caso direto com o Conselho Tutelar responsável pela denúncia.  

Informações adicionais: 

Horário de atendimento dos conselhos tutelares: de 8h às 18h, fora desse horário em regime de plantão. 

Nomes dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal : http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-

conteudo//uploads/2020/05/Lista-de-Conselheiros.pdf  

 

 

COORDENAÇÃO DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CISDECA)  

 

O que é: 

É um canal de comunicação entre a população do Distrito Federal e o poder público, que tem a 

finalidade de receber denúncias referentes a violações de direitos de crianças e adolescentes e de 

acionar os Conselhos Tutelares em casos considerados urgentes. 

 

Quem pode solicitar: 

http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Lista-de-endere%C3%A7os1.pdf
http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Lista-de-endere%C3%A7os1.pdf
http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Lista-de-Conselheiros.pdf
http://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/Lista-de-Conselheiros.pdf
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Qualquer pessoa que tenha conhecimento de crianças e adolescentes em situação de ameaça ou de 

violação de direitos. 

 

Custo: 

Sem custo o atendimento e para envio de correio eletrônico. Custo de ligação local de telefone fixo.  

 

Formas de prestação do serviço: 

- Recebimento de denúncias por telefone ou correio eletrônico e encaminhamento para averiguação. 

- A comunicação é feita diretamente com o Conselho Tutelar responsável pelo caso. 

- O Cisdeca recebe as denúncias e encaminha para os conselhos tutelares, ele não retorna depois do 

andamento do caso. 

 

Informações adicionais: 

• Telefone: (61) 3213-0657 e 3213-0763 

• Correio eletrônico – cisdeca@sejus.df.gov.br 

• Endereço presencial: SAAN, Quadra 01, lote C, edifício Comércio Local – Asa Norte 

• Horário de atendimento: De segunda a sexta, das 18h às 8h e sábado, domingo e feriados – 24 horas 

 

CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO 18 DE 

MAIO  

 

O que é: 

Centro de atendimento integrado a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O Centro consiste 

num equipamento público de atendimento integrado e humanizado a crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual e suas famílias, visando a proteção integral. Este serviço foi estruturado para atuação 

conjunta da rede, num mesmo espaço de atendimento, com objetivo de aproximar a proteção e a 

responsabilização, evitando a revitimização das crianças e adolescentes nos diversos atendimentos até 

então ofertados pela rede de proteção existente 

 

Quem pode solicitar: 

Atendimento para crianças e adolescentes, de 3 a 18 anos, vítimas de violência sexual 

 

Custo: 

Sem custo o atendimento e para envio de correio eletrônico. Custo de ligação local de telefone fixo ou 

celular. 

 

Formas de prestação do serviço: 

- Atendimento multidisciplinar, realizado por psicólogos e assistentes sociais, por meio de entrevistas e 

escuta especializada. 

- Atendimentos mediante agendamento, pelo Conselho Tutelar, escola, PAV ou a própria família. 

- O acompanhamento é direto entre o Centro e o usuário, as informações não são publicizadas. 

 

Documentos necessários: 

Documentos pessoais dos pais ou responsáveis. 

Se houver algum relatório do caso é necessária sua apresentação, bem como boletim de ocorrência 

policial. 

 

Prioridades: 
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Casos de emergência não precisam de agendamento (estupro, situações de flagrante de situação de 

abuso ou violência sexual que acabou de acontecer) 

 

Informações adicionais: 

• Telefone – (61) 99157-6065 / 3391-1043 

• Correio eletrônico – coorc18m@sejus.df.gov.br 

• Horário de atendimento: 8h às 20h 

• Endereço presencial: SHCS EQS 307/308 – Brasília – Asa Sul -CEP: 70354-400 

 

 

PRÓ-VÍTIMA – PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA   

O que é: 

O Pró-Vítima é um programa de atendimento de psicologia e de assistência social voltado a vítimas 

de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, e seus familiares. É 

ofertado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas 

de Violência (Subav). 

Ao buscar o programa, as vítimas são acolhidas e orientadas sobre seus direitos socioassistenciais, 

além de participarem de sessões de terapia de apoio individual, com foco na violência vivenciada, para 

o restabelecimento do equilíbrio mental e emocional. 

 

Objetivos: 

- Encaminhar as vítimas à rede de serviços socioassistenciais do Distrito Federal, bem como a outros 

órgãos e instituições de assistência, sempre que houver necessidade; 

- Acompanhar o processo de assistência às vítimas junto à rede de serviços socioassistenciais; 

- Restabelecer o equilíbrio mental e emocional das vítimas por meio de sessões de terapia de apoio; 

- Contribuir para a consolidação de uma política pública de apoio a vítimas de violência.  

 

Documentos e informações necessárias: 

O ingresso no PRÓ-VÍTIMA pode ocorrer:  

• Voluntariamente: a vítima busca os núcleos de atendimento de forma espontânea;  

• Mediante encaminhamento: instituição e/ou autoridade pública encaminham a vítima aos núcleos, 

solicitando os atendimentos; e 

• Por iniciativa do Programa: profissionais que atuam nos núcleos entram em contato com a vítima, a 

partir de casos noticiados por veículos de comunicação e/ou do acesso aos registros de boletins de 

ocorrência da Polícia Civil do Distrito Federal. 
 

 

Custo: 

Sem custo o atendimento e para envio de correio eletrônico. Custo de ligação local de telefone fixo ou 

celular. 

Os serviços do Pró-Vítima são gratuitos a todas as pessoas, independentemente de idade, etnia, 

identidade de gênero, orientação sexual, religião ou condição social, não havendo necessidade de 

comprovação de hipossuficiência econômico financeira. 

 

Formas de prestação do serviço: 

- Os atendimentos do PRO-VÍTIMA são realizados em núcleos, situados em diversas regiões do Distrito 

Federal. Cada núcleo é formado por uma equipe composta por psicólogo e assistente social, com o 

apoio de agente administrativo e/ou técnico em assistência social. 

- Não são ofertados pelo PRO-VÍTIMA: a) tratamento psiquiátrico; b) laudo psicológico/avaliação 

psicológica/psicodiagnóstico; c) pareceres e relatórios conclusivos; e d) estudos socioeconômicos. 
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Prazos: 

As sessões via de regra são semanais, o atendimento psicoterápico pode levar entre 12 e 15 sessões, 

com duração de 50 minutos cada. No entanto, a duração do tratamento depende da gravidade dos 

sintomas, situações mais complexas podem ter tempo de tratamento estendido. 

 

Prioridades: 

Previsão do tempo de espera ou execução do serviço. Observação: Lei 2.547/2000 – tempo máximo de 

espera). Após o acolhimento, os atendimentos são realizados mediante agendamento. Porém, gestantes, 

idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes têm atendimento prioritário. Também é 

disponibilizado atendimento prioritário quando for constatada a existência de qualquer outra hipótese 

fática que incida em risco à vítima e normativa que justifique a necessidade de atendimento preferencial. 

 

Quem pode solicitar: 

Vítimas de violência que podem buscar os núcleos de atendimento do Pró-Vítima de forma espontânea 

ou ser encaminhada por instituições e/ou autoridades públicas, assim como por amigos, parentes ou 

pessoas da comunidade. 

 

 Onde encontro um posto de atendimento pró-vítima: 

 Sede: Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, Brasília – Contato: 2104-4289 

 Núcleo Paranoá: 5, Conjunto 3, Área Especial D, Parque de Obras, Paranoá – Contato: 3369-0816 

 Núcleo Taguatinga: Administração Regional de Taguatinga, Praça do Relógio – Contato: 3451-2528 

 Núcleo Ceilândia: EQNN 5/7, área especial C Ceilândia Norte, Brasília, DF – Contato: 2104-1480 

 Guará: QELC Alpendre dos Jovens, Lúcio Costa, Guará, DF – Contato: (61) 99276-3453 
 

 

 

 

 

PROVITA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, 
TESTEMUNHAS E FAMILIARES DO DISTRITO 

FEDERAL 
  

O que é:  

O Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e Familiares do Distrito Federal – PROVITA/DF consiste 

em uma política pública que visa combater a impunidade por meio de medidas de proteção a vítimas e 

testemunhas, bem como seus familiares, que estejam coagidas ou expostas à grave ameaça em razão de 

colaborarem com investigação ou processo criminal. 

Na esfera federal, o programa se rege pela Lei n. 9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece normas 

para a organização e manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas 

ameaçadas, e cria o Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, com vistas a 

promover o acesso à Justiça e o combate à impunidade, cuja regulamentação se expressa pelo Decreto 

Federal nº 3.518, de 20 de junho de 2000. 

No Distrito Federal, o programa se rege pela Lei Distrital nº  3.404/2004 e Decreto Distrital nº 28.985/2007.  

 

Objetivos: 

Estabelecer medidas de proteção requeridas por testemunhas, vítimas e familiares de vítimas de violência 

que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou 

processo criminal. 

 

Condições para ingresso no Programa: 

De acordo comas disposições legais, as vítimas deverão estar enquadradas nas seguintes situações:  

- Situação de risco: a pessoa deve estar “coagida ou exposta à grave ameaça”  
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- Relação de causalidade: a situação de risco em que se encontra a pessoa deve decorrer da colaboração 

por ela prestada a procedimento criminal em que figura como vítima ou testemunha, podendo em 

algumas circunstâncias abarcar o réu colaborador; 

- Inexistência de limitações à liberdade: é necessário que a pessoa esteja em pleno gozo de sua 

liberdade.  

- Anuência do protegido: o ingresso na proteção está vinculado à anuência da pessoa a ser protegida ou 

de seu representante legal com as restrições e medidas de segurança exigidas pelo Programa. 

 

Informações necessárias: 

Portas de entrada, inclusão ou ingresso no Programa, através: 

O próprio interessado ou seu representante legal; 

O representante do Ministério Público; 

A autoridade policial que conduz a investigação criminal; 

O juiz competente para a instrução do processo criminal; e 

Os órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos. 

 

Etapas: 

Havendo o encaminhamento de solicitação de inclusão de pessoas no programa, pelas vias de entrada, 

ingresso, há a recepção pelo Conselho Deliberativo do Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e 

Familiares do Distrito Federal - CONDEL, que procederá análise e decisão sobre a inclusão ou não no 

programa.  

A análise pelo conselho, se dá em reunião seguinte ao recebimento da demanda. 

 

Onde encontro atendimento Provita: 

Informações: Sede: Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, Brasília – Contato: 2104-4289 

Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção às Vítimas, Testemunhas e 

Familiares do Distrito Federal - CONDEL – Contato: 3212.3628 - 3638 

Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 01, Lote C, Edifício Comércio Local 

CEP: 70.632-100 

 

Custos: 

Sem custo para o cidadão. 

 

Forma de prestação de serviços: 

Presencialmente pela equipe gestora do programa. 

 

Comunicação pelo usuário: 

Pela confidencialidade e segurança, o usuário se comunica diretamente com o grupo gestor do programa, 

através de canais previamente comunicados aos interessados. 

 

Procedimento para receber comunicações: 

Através do grupo gestor do programa. 

 

TELECENTRO 
 

O que é: 

Inclusão digital para os idosos, oferecimento de cursos básicos de informática e capacitação no uso de 

aplicativos em telefones celular (smartphones). 
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Quem pode solicitar: 

Idosos com 60 anos ou mais que queiram participar das aulas. 

 

Documentos e informações necessárias: 

A pessoa idosa que queira participar das atividades deverá se dirigir ao Telecentro de sua região, 

localizado mais próximo de sua residência. A inscrição é feita pessoalmente mediante apresentação de 

documento de identificação com foto, preenchimento da ficha de inscrição, e informação de dados 

pessoais como endereço e telefone, além dos que tem disponibilidade para a realização do curso. 
 

Custo: 

Atendimento Gratuito para a comunidade. 

 

Formas de prestação do serviço: 

Os cursos serão realizados presencialmente, tendo monitores responsáveis pela coordenação do 

Telecentro e que orientarão de forma correta todos os idosos que se inscreverem nos cursos. 

 

Endereços dos locais dos Telecentros em funcionamento: 

 Centro de Artes e Esportes Unificados, localizado na QNR 02 – Ceilândia Norte.  

 Centro de Artes e Esportes Unificados, localizado na quadra 113, lote 9, do Recanto das Emas. 

 Centro de Convivência do Idoso, quadra 206, CEP, 72610-609. 

 Administração Regional de São Sebastião, quadra 101, CEP 71692-90. 
 

 

 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 
ASSISTIDA  

 

O que é: 

Serviço de acompanhamento a adolescentes e jovens autores de ato infracional. O público atendido 

permanece em convívio social e familiar e recebe atendimento periódico por agendamento ou livre 

demanda. O acompanhamento aos adolescentes e jovens é realizado por uma equipe multidisciplinar de 

forma a garantir que o processo de responsabilização pela prática infracional promova proteção de 

direitos e contribua para a autonomia, solidariedade, investimento em suas potencialidades e 

transformação de suas condições de vulnerabilidade. Como sujeitos de direito à proteção integral do 

Estado, família e sociedade, busca-se a integração das políticas públicas em atenção a eixos como saúde, 

educação, trabalho, assistência social, esporte e cultura. 

 

Quem pode participar: 

Os adolescentes e jovens são encaminhados mediante determinação judicial. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Documentação pessoal básica e processo judicial. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

Presencial nas unidades de meio aberto. 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 
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Atendimento mínimo de seis meses e máximo de 3 anos. 

 

Horário de Atendimento: 

- Unidades que funcionam das 08h às 19h: 

Paranoá 

Santa Maria 

- Unidade que funciona das 08 às 18h: 

Gama 

- Unidade que funciona das 07h às 18h: 

Brazlândia 

- Unidade que funciona das 07 às 20h: 

Guara 

- Unidades que funcionam das 07h às 19h: 

Brazlândia 

Ceilândia Norte 

Ceilândia Norte 

Ceilândia Sul 

Núcleo Bandeirante 

Planaltina 

Plano Piloto 

Recanto das Emas 

Samambaia  

São Sebastião 

Sobradinho 

Taguatinga 

 

Endereços das unidades: 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE BRAZLANDIA  

ÁREA ESPECIAL 01, LOTE K/L, SETOR NORTE, CREAS BRAZLÂNDIA 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE CEILÂNDIA 

QNN 05 CONJUNTO B CASA 25 CONSELHO TUTELAR 04– ENDEREÇO PROVISÓRIO 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO GAMA 

ÁREA ESPECIAL 05 S/N, SETOR SUL GAMA/DF (AO LADO DO 9° BATALHÃO DA PM) 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO GUARÁ  

ÁREA COMUNAL I 15/26 – GUARÁ II – PRÉDIO DO CRAS (AO LADO DA 4ª DP) 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

AV. CENTRAL AE, LOTE E – CRAS NÚCLEO BANDEIRANTE 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO PARANOÁ 

QD 05, CONJUNTO 3, ÁREA ESPECIAL D – CEP: 71570-030 PARANOÁ/DF 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE PLANALTINA 

AVENIDA GOMES RABELO, QD 19, CASA 25 – SETOR TRADICIONAL – PLANALTINA/DF 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO PLANO PILOTO 

QD.513 NORTE EDIFÍCIO IMPERADOR 1º ANDAR SALAS 103,105 BRASÍLIA – DF  

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO RECANTO DAS EMAS 

QD 602, ÁREA ESPECIAL, LOTE 01 – RECANTO DA EMAS/DF 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SAMAMBAIA 

QS 409, ÁREA ESPECIAL – SAMAMBAIA NORTE  

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SANTA MARIA 

QC 01 A/E SANTA MARIA CENTRAL – AO LADO DO BRB 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SÃO SEBASTIÃO 

QD 101 S/N° RES. OESTE – ADMINISTRAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SOBRADINHO  

QD 04 LOTE 12, LOJAS 3,4,5 E 6 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE TAGUATINGA 

QSB 14 CASA 37 TAGUATINGA SUL 
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MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 
COMUNIDADE 

 

O que é: 

Serviço de acompanhamento a adolescentes e jovens autores de ato infracional. O público atendido 

permanece em convívio social e familiar e é direcionado a realizar tarefas gratuitas de interesse geral em 

entidades de assistência, hospitais, escolas e estabelecimentos congêneres, sob orientação profissional.   

 

Quem pode participar: 

Os adolescentes e jovens são encaminhados mediante determinação judicial. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Documentação pessoal básica e processo judicial. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

Presencial nas unidades de meio aberto. 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

Atendimento mínimo de seis meses e máximo de 3 anos. 

 

Horário de Atendimento: 

- Unidades que funcionam das 08h às 19h: 

Paranoá 

Santa Maria 

- Unidade que funciona das 08 às 18h: 

Gama 

- Unidade que funciona das 07h às 18h: 

Brazlândia 

- Unidade que funciona das 07 às 20h: 

Guara 

- Unidades que funcionam das 07h às 19h: 

Brazlândia 

Ceilândia Norte 

Ceilândia Norte 

Ceilândia Sul 

Núcleo Bandeirante 

Planaltina 

Plano Piloto 

Recanto das Emas 

Samambaia  

São Sebastião 

Sobradinho 

Taguatinga 

 

Endereços das unidades: 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE BRAZLANDIA  

ÁREA ESPECIAL 01, LOTE K/L, SETOR NORTE, CREAS BRAZLÂNDIA 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE CEILÂNDIA 

QNN 05 CONJUNTO B CASA 25 CONSELHO TUTELAR 04– ENDEREÇO PROVISÓRIO 



Página 11 

 
 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO GAMA 

ÁREA ESPECIAL 05 S/N, SETOR SUL GAMA/DF (AO LADO DO 9° BATALHÃO DA PM) 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO GUARÁ  

ÁREA COMUNAL I 15/26 – GUARÁ II – PRÉDIO DO CRAS (AO LADO DA 4ª DP) 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

AV. CENTRAL AE, LOTE E – CRAS NÚCLEO BANDEIRANTE 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO PARANOÁ 

QD 05, CONJUNTO 3, ÁREA ESPECIAL D – CEP: 71570-030 PARANOÁ/DF 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE PLANALTINA 

AVENIDA GOMES RABELO, QD 19, CASA 25 – SETOR TRADICIONAL – PLANALTINA/DF 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO PLANO PILOTO 

QD.513 NORTE EDIFÍCIO IMPERADOR 1º ANDAR SALAS 103,105 BRASÍLIA – DF  

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DO RECANTO DAS EMAS 

QD 602, ÁREA ESPECIAL, LOTE 01 – RECANTO DA EMAS/DF 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SAMAMBAIA 

QS 409, ÁREA ESPECIAL – SAMAMBAIA NORTE  

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SANTA MARIA 

QC 01 A/E SANTA MARIA CENTRAL – AO LADO DO BRB 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SÃO SEBASTIÃO 

QD 101 S/N° RES. OESTE – ADMINISTRAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE SOBRADINHO  

QD 04 LOTE 12, LOJAS 3,4,5 E 6 

- GERÊNCIA DE MEIO ABERTO DE TAGUATINGA 

QSB 14 CASA 37 TAGUATINGA SUL 

 

 

 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE 
 

O que é: 

Serviço de atendimento a adolescentes e jovens autores de ato infracional em regime de restrição de 

liberdade. Em dias úteis os adolescentes e jovens permanecem na instituição de atendimento sendo 

acompanhados por uma equipe profissional e aos finais de semana retornam para o convívio familiar. No 

tempo de permanência na instituição, os adolescentes e jovens acessam espaços comunitários como 

escolas, trabalho, áreas de esporte e cultura proporcionando um convívio social pleno que oportuniza o 

acesso à rede de serviços e programas sociais. Durante todo o período de cumprimento da medida o 

público atendido é acompanhado por uma equipe multidisiciplinar atenta para as questões psicossociais 

que o envolvem de forma a superar as situações de vulnerabilidade e risco que experimentam através do 

acesso aos direitos de cidadania. 

 

Quem pode participar: 

Os adolescentes e jovens são encaminhados mediante determinação judicial. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Documentação pessoal básica e processo judicial. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

Presencial nas unidades de semiliberdade. 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 
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Atendimento mínimo de seis meses e máximo de 3 anos. 

 

Horário de Atendimento: 

Atendimento 24 horas em dias úteis. 

 

Endereços das unidades: 

- GERÊNCIA DE SEMILIBERDADE FEMININA DO GUARÁ 

QI 06 CONJ "F" CASA 05 GUARA 1 

- GERÊNCIA DE SEMILIBERDADE DE SANTA MARIA 

QD 25 CASA 42 SETOR LESTE – GAMA 

- GERÊNCIA DE SEMILIBERDADE DO GAMA 

QUADRA 43 CONJUNTO "A" CASA 02 SETOR CENTRAL GAMA 

- GERÊNCIA DE SEMILIBERDADE DE TAGUATINGA I 

QSD 26 ÁREA ESPECIAL SETOR D SUL TAGUATINGA-DF 

- GERÊNCIA DE SEMILIBERDADE DE TAGUATINGA II 

QSD 26 ÁREA ESPECIAL SETOR D SUL TAGUATINGA-DF 

- GERÊNCIA DE SEMILIBERDADE DO RECANTO DAS EMAS 

ESTRADA CONTORNO TAGUA/ GAMA KM 3/RECANTO - UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO RECANTO DAS 

EMAS - UNIRE 

 

 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 
 

O que é: 

Serviço de atendimento a adolescentes e jovens autores de ato infracional em regime de privação de 

liberdade. O acompanhamento aos adolescentes e jovens é realizado de forma integral por uma equipe 

multidisciplinar a fim de que o processo de responsabilização pela prática infracional promova garantia 

de direitos. Para isso, o atendimento se dá com a participação de outras políticas públicas em atenção a 

eixos como saúde, educação, trabalho, assistência social, esporte e cultura, que contribuem para a 

superação das vulnerabilidades vivenciadas pelos adolescentes e jovens e permitem a construção de 

projetos de vida pautados em princípios de solidariedade direitos de cidadania. 

 

Quem pode participar: 

Os adolescentes e jovens são encaminhados mediante determinação judicial. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Documentação pessoal básica e processo judicial. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

Presencial nas unidades de internação. 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

Atendimento mínimo de seis meses e máximo de 3 anos. 

 

Horário de Atendimento: 

Atendimento 24 horas. 

 

Endereços das unidades: 

- UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO RECANTO DAS EMAS (UNIRE) 

ESTRADA CONTORNO TAG./GAMA KM 03 - RECANTO DAS EMAS 
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- UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SANTA MARIA (UISM) 

NÚCLEO RURAL ALAGADOS, RA 8, SANTA MARIA 

- UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE BRAZLÂNDIA (UIBRA) 

BR 080 (ESTRADA DE PADRE BERNARDO COM DF-415) -FUNCIONA PROVISORIAMENTE NA UISS 

- UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO (UISS) 

NÚCLEO RURAL AGUILHADA, BR- 251, RA 14 SÃO SEBASTIÃO 

- UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE SAÍDA SISTEMÁTICA (UNISS) 

ESTRADA CONTORNO TAG./GAMA KM 03 - RECANTO DAS EMAS 

- UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE PLANALTINA (UIP) 

QD 44/45 VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ÁREA ESPECIAL S/N 

- UNIDADE DE INTERNAÇÃO FEMININA DO GAMA 

ÁREA ESPECIAL 02 - REGIÃO ADMINISTRATIVA 2 - SETOR LESTE DO GAMA 

 

 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

 PROVISÓRIA 
 

O que é: 

Serviço de atendimento integral a adolescentes e jovens privados de liberdade pelo cometimento de ato 

infracional. O serviço é voltado para o público que aguarda decisão judicial enquanto acontece o processo 

de apuração de ato infracional. Os adolescentes e jovens são atendidos por uma equipe multiprofissional 

que promove reflexões sobre o cometimento de ato infracional e busca engaja-los em uma rede de 

proteção de direitos. Esses profissionais também são responsáveis por realizarem análises técnicas sobre 

as questões psicossociais que envolvem os adolescentes e jovens para subsidiar a decisão judicial a ser 

proferida. 

 

Quem pode participar: 

Os adolescentes e jovens são encaminhados mediante determinação judicial. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Documentação pessoal básica e processo judicial. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

Presencial na unidade de internação provisória. 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

Atendimento máximo de 45 dias. 

 

Horário de Atendimento: 

Atendimento 24 horas. 

 

Endereços das unidades: 

- UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO SEBASTIÃO (UIPSS) 

FAZENDA DA PAPUDA S/N - SÃO SEBASTIÃO 

 

ATENDIMENTO INICIAL 
 

O que é: 
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Serviço de acolhimento a adolescentes e jovens apreendidos pelo cometimento de ato infracional. Realiza 

atendimento psicossocial e aciona as demais políticas públicas de acordo com a situação sociofamiliar 

identificada, visando à superação das condições de vulnerabilidade e risco vivenciada pelo público 

atendido. 

 

Quem pode participar: 

São atendidos adolescentes apreendidos em flagrante de ato infracional e jovens apreendidos por terem 

Mandado de Busca e Apreensão – MBA em seu desfavor. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Documentação pessoal. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

Presencial na unidade de atendimento inicial. 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

Atendimento máximo de 24 horas. 

 

Horário de Atendimento: 

Atendimento 24 horas. 

 

Endereços das unidades: 

- UNIDADE DE ATENDIMENTO INICIAL 

Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) Quadra 01, Lote 785 

 

 

PROGRAMA CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS DO DISTRITO FEDERAL - 

CEUS/ESTAÇÕES CIDADANIA 
O que é: 

Serviço que integra, em um mesmo espaço, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, 

formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à 

violência e de inclusão digital, para promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social. 

 

Quem pode participar: 

Qualquer cidadão 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Para acessar as atividades, a (o) cidadã (o) deverá se dirigir aos endereços das Unidades CEUs/Estações 

Cidadania e realizar a inscrição no programa, curso, oficina, atividade e/ou projeto de seu interesse, 

munido de documento oficial com foto e comprovante  de residência, caso seja maior de 18 anos. No 

caso de crianças e adolescentes, seus responsáveis legais, munidos de documentos identificatórios e 

comprovante de residência, precisam estar presentes para efetivar as inscrições desejadas. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 
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Em períodos normais, as ações são realizadas de forma presencial. Com o advento da pandemia 

provocada pela COVID-19, as ações possíveis foram replanejadas pelos professores e voluntários e 

seguem disponíveis, em forma de vídeos, no portal Escola On-Line – SEJUS – link: 

http://escola.sejus.df.gov.br/ 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

1 - Divulgação;            

2 - Inscrição;                 

3 - Início das atividades.      

                                                                                                                                                                                                              

Prazo variável, conforme características das atividades. 

 

 

Horário de Atendimento: 

- CEU das Artes da QNR 02: Segunda a sexta: 07h00 às 19h - aberto ao público; 19h00 às 22h00: 

aberto para oficinas e reservas 

- CEU das Artes da QNM 28: Segunda a Domingo: 08h00 às 20h30 - aberto ao público; 20h30 às 

22h00: aberto para oficinas e reservas 

- CEU das Artes do Recanto das Emas: Segunda a sábado: 08h00 às 22h00 - aberto ao público; 

Domingo: 08h00 às 20h00 - aberto ao público.                                      

 

OBS.: no período de quarentena (COVID-19), as Unidades encontram-se fechadas. 

 

Endereços das unidades: 

- CEU das Artes QNM: QNM 28, área especial, lote b, Ceilândia Norte 

- CEU das Artes QNR: QNR 02, área especial, lote 2b, Ceilândia Norte 

-  CEU das Artes Recanto das Emas: Avenida Recanto das Emas, quadra 113, lote 09, Recanto das 

Emas.                                                          
 

Procedimento para Receber e Responder as Manifestações do Usuário: 

- Presencialmente nas unidades dos CEUs das Artes, por meio do Grupo Gestor de cada Unidade 

- Via e-mail ou 

- Ouvidoria 

 

Contatos: 

Contato telefônico: 3212-3638 

E-mail da Diretoria: diceus@sejus.df.gov.br 

Email da QNM 28: schneider.acacio@sejus.df.gov.br 

Email da QNR 02: ocimar.feitosa@sejus.df.gov.br 

Email do Recanto das Emas: jose.costa@sejus.df.gov.br 

 

Prioridade: 

De acordo com a legislação (Lei 10.048/00), no qual exige atendimento prioritário a pessoas com 

deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos em repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e 

instituições financeiras. 

 

 

PRAÇA DOS DIREITOS 
O que é: 

Serviço que integra, em um mesmo espaço, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, 

formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à 

violência e de inclusão digital, para promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social. 

http://escola.sejus.df.gov.br/
mailto:diceus@sejus.df.gov.br
mailto:schneider.acacio@sejus.df.gov.br
mailto:ocimar.feitosa@sejus.df.gov.br
mailto:jose.costa@sejus.df.gov.br
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Quem pode participar: 

Qualquer cidadão 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Para acessar as atividades, a (o) cidadã (o) deverá se dirigir nos endereços das unidades e realizar a 

inscrição no curso, oficina, atividade e/ou projeto de seu interesse, munido de documento oficial e 

comprovante  de residência, caso seja maior de 18 anos. No caso de crianças e adolescentes, seus 

responsáveis legais, munidos de documentos identificatórios e comprovante de residência, precisam estar 

presentes para efetivar as inscrições desejadas. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

Em períodos normais, as ações são realizadas de forma presencial. Com o advento da pandemia 

provocada pela COVID-19, as ações possíveis foram replanejadas pelos professores e voluntários e 

seguem disponíveis, em forma de vídeos, no portal Escola On-Line – SEJUS – link: 

http://escola.sejus.df.gov.br/ 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

1 - Divulgação;            

2 - Inscrição;                 

3 - Início das atividades.      

                                                                                                                                                                                                              

Prazo variável, conforme características das atividades. 

 

Horário de Atendimento: 

Praça dos Direitos: Segunda a sexta 08h00 às 18h00 - aberto ao público; das 18h00 às 22h00: aberto para 

oficinas e reservas.  

Sábado e domingo: 08h00 às 18h00 - aberto somente para oficinas e reservas.  

 

OBS.: no período de quarentena (COVID-19), as Unidades encontram-se fechadas. 

 

Endereço: 

St. N QNN 13 - Ceilândia, Brasília - DF           

 

Procedimento para Receber e Responder as Manifestações do Usuário: 

- Presencialmente na unidade Praça dos Direitos 

- Via e-mail ou 

- Ouvidoria 

 

Contatos: 

- Contato telefônico: 3212-3638 

- E-mail da Diretoria: diceus@sejus.df.gov.br  

- E-mail da Praça dos Direitos: schneider.acacio@sejus.df.gov.br 

 

Prioridade: 

De acordo com a legislação (Lei 10.048/00), no qual exige atendimento prioritário a pessoas com 

deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e obesos em repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e 

instituições financeiras. 

 

http://escola.sejus.df.gov.br/
mailto:schneider.acacio@sejus.df.gov.br
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FISCALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 
O que é: 

Fiscalizar os 6 (seis) cemitérios do Distrito Federal para verificar se estão sendo cumpridos os termos do 

Contrato de Concessão, bem como verificar se os termos do Decreto nº 40.569/2020 estão sendo 

seguidos. 

Os cemitérios: Campo da Esperança (Asa Sul), São Francisco de Assis (Taguatinga Norte), Cemitério do 

Gama, Cemitério de Sobradinho, Santa Rita (Planaltina) e Cemitério de Brazlândia 

 

Quem fiscaliza: 

A Subsecretaria de Assuntos Funerários da Secretaria de Justiça e Cidadania. 

Caso encontre alguma irregularidade nos cemitérios, qualquer pessoa física ou jurídica pode registrar sua 

manifestação via Ouvidoria. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Decreto Distrital nº. 40.569/2020: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8903927950854f5bbb3771f3faa7fe8c/exec_dec_40569_2020.html 

 

Contrato de concessão: http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/CONTRATO-01.2002-

CEMIT%C3%89RIO-CAMPO-DA-ESPERAN%C3%87A.pdf 

 

Tabela de preços de serviços cemiteriais: http://www.sejus.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2018/04/TABELA-DE-PRE%C3%87OS-SERVI%C3%87OS-CEMITERIAIS.pdf 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

- Fiscalização in loco em cada unidade cemiterial/Mensalmente  

- Por ofício ou presencialmente via demanda de ouvidoria  

 

Os cemitérios: Campo da Esperança (Asa Sul), São Francisco de Assis (Taguatinga Norte), Cemitério do 

Gama, Cemitério de Sobradinho, Santa Rita (Planaltina) e Cemitério de Brazlândia. 

 

Horário de Atendimento: 

Segunda a sexta - 08h às 17h 

 

Endereço: 

Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 

 

Cemitérios: 

Unidade Brasília 

SGAS CEMITÉRIO SUL - ASA SUL - BRASILIA - CEP: 70390-150 

 

Unidade Brazlândia 

SN QUADRA 06 ÁREA ESPECIAL CEMITÉRIO - BRAZLÂNDIA-DF - CEP: 72705-500 

 

Unidade Taguatinga 

AREA ESPECIAL PARA CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS TAGUATINGA-DF - CEP: 72130-500 

 

Unidade Gama 

ÁREA ESPECIAL S/N CEMITÉRIO SETOR OESTE - GAMA-DF CEP: 72440-513 

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8903927950854f5bbb3771f3faa7fe8c/exec_dec_40569_2020.html
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/CONTRATO-01.2002-CEMIT%C3%89RIO-CAMPO-DA-ESPERAN%C3%87A.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/CONTRATO-01.2002-CEMIT%C3%89RIO-CAMPO-DA-ESPERAN%C3%87A.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/TABELA-DE-PRE%C3%87OS-SERVI%C3%87OS-CEMITERIAIS.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/TABELA-DE-PRE%C3%87OS-SERVI%C3%87OS-CEMITERIAIS.pdf
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Unidade Sobradinho 

AR 07 ÁREA ESPECIAL CEMITÉRIO - SOBRADINHO II - CEP: 73060-700 

 

Unidade Planaltina 

SETOR DE ÁREAS ESPECIAIS NORTE CEMITÉRIO SANTA RITA - PLANALTINA-DF CEP: 73340-060 

 

Procedimento para Receber e Responder as Manifestações do Usuário: 

- Presencialmente (Segunda a sexta - 08h às 17h 

- Via telefone 61-99195-7138 /2104-4281 (Segunda a sexta - 08h às 17h) 

- Via e-mail (suaf@sejus.df.gov.br) e/ou  

- Ouvidoria (vide serviços de Ouvidoria) 

 

Contatos: 

Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Telefone 2104-4281 

E-mail : suaf@sejus.df.gov.br) 

Endereço: Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 

 

Contato Campo da Esperança: 61-3245-7841 ou pelo link: 

https://www.campodaesperanca.com.br/contato 

 

 

FISCALIZAÇÃO DE FUNERÁRIAS 
O que é: 

Fiscalizar as clínicas e funerárias do Distrito Federal, para verificar se estão sendo cumprindo os termos do 

Decreto nº 28.606/2007 e do Termo de Ajuste de Conduta. 

 

Quem fiscaliza: 

A Subsecretaria de Assuntos Funerários da Secretaria de Justiça e Cidadania. 

Caso encontre alguma irregularidade nas funerárias credenciadas, qualquer pessoa física ou jurídica pode 

registrar sua manifestação via Ouvidoria. 

 

Documentos e Informações Necessárias: 

Decreto nº 28.606/2007: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/56708/Decreto_28606_20_12_2007.html 

Termo de Ajuste de Conduta 

 

Tabela de preços de serviços funerários: http://www.sejus.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2018/04/TABELA-DE-PRE%C3%87OS-SERVI%C3%87OS-CEMITERIAIS.pdf 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Forma de Prestação dos Serviços: 

- Fiscalização in loco em cada empresa/Mensalmente  

- Por ofício ou presencialmente via demanda de ouvidoria  

Horário de Atendimento: 

Segunda a sexta - 08h às 17h 

 

Endereço: 

Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 

 

Funerárias credenciadas: http://www.sejus.df.gov.br/wp-

mailto:suaf@sejus.df.gov.br
https://www.campodaesperanca.com.br/contato
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/56708/Decreto_28606_20_12_2007.html
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/TABELA-DE-PRE%C3%87OS-SERVI%C3%87OS-CEMITERIAIS.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/TABELA-DE-PRE%C3%87OS-SERVI%C3%87OS-CEMITERIAIS.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf
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conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-

2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf 

 

Procedimento para Receber e Responder as Manifestações do Usuário: 

- Presencialmente (Segunda a sexta - 08h às 17h 

- Via telefone 61-99195-7138 /2104-4281 (Segunda a sexta - 08h às 17h) 

- Via e-mail (suaf@sejus.df.gov.br) e/ou  

- Ouvidoria (vide serviços de Ouvidoria) 

 

Contatos: 

Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Telefone 2104-4281 

E-mail : suaf@sejus.df.gov.br 

Endereço: Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 

 

Funerárias credenciadas: http://www.sejus.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-

2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf 

 

CREDENCIAMENTO DOS VEÍCULOS FUNERÁRIOS 
O que é: 

Credenciar veículos funerários para as funerárias credenciadas. 

 

Quem fiscaliza: 

A Subsecretaria de Assuntos Funerários da Secretaria de Justiça e Cidadania. 

Caso encontre alguma irregularidade nas funerárias credenciadas, qualquer pessoa física ou jurídica pode 

registrar sua manifestação via Ouvidoria. 

 

Requisitos: 

- Veículo com no máximo 10 anos da data de fabricação; 

- Veículo precisa estar modificado e/ou transformado para transladar com corpos;                                                                                                   

- Ter o Certificado de Vistoria de Veículo - CVV da vigilância sanitária; e                                           

- Ter a placa vermelha; 

- Documento do veículo no nome da funerária ou contrato de locação onde a locatária seja a funerária 

requisitante da referida autorização. 

 

Forma de prestação do serviço: 

Presencialmente – 8h às 18h na Subsecretaria de Assuntos Funerários: Antiga Estação Rodoferroviária - 

Ala Central Norte - sala 10 

 

Custo: 

Sem custo para o credenciamento. Os custos dos requisitos são de responsabilidade de outros órgãos. 

 

Prazos: 

Vistoria na Subsecretaria de Assuntos Funerários - realizado no momento em que a funerária solicita a 

credencial; 

Emissão da credencial e impressão - 10 dias 

 

Horário de Atendimento: 

Segunda a sexta - 08h às 18h 

 

Endereço: 

http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf
mailto:suaf@sejus.df.gov.br
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/RELAC%CC%A7A%CC%83O-DAS-FUNERARIAS-CREDENCIADAS-08-04-2020-ASCOM-SITE-SEJUS-1.pdf.pdf
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Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 

 

Veículos credenciados: http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/RELACAO-DE-

VEICULOS-ATUALIZADO-EM-08-06-2020.pdf 

 

Contatos: 

Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Telefone 2104-4281 

E-mail : suaf@sejus.df.gov.br) 

 

 
2ª VIA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO FUNERÁRIO  

O que é: 

Fornecimento de cópia da nota fiscal de serviços cemiteriais arquivadas na Subsecretaria de Assuntos 

Funerários – de 1960 até março de 2002. 

De 1960 até março de 2002 (antes dos cemitérios serem transferidos para a concessionária Campo da 

Esperança Serviços Ltda. – CESL, a cópia da nota fiscal é obtida na Subsecretaria de Assuntos Funerários.  

Depois do ato de concessão na própria Concessionária Campo da Esperança Serviços Ltda. – CESL. 

 

Quem pode solicitar: 

Qualquer pessoa física/funcionários das unidades de cemitério do Distrito Federal. 

 

Requisitos: 

Documento de identidade do requerente 

Nome do falecido 

Data do sepultamento 

Documento do falecido (identidade ou certidão de óbito). Caso não possua, favor informar. 

Se presencial na Subsecretaria de Assuntos Funerários, todos os documentos acima e requerimento a ser 

preenchido no local. 

 

Forma de prestação do serviço: 

Presencialmente – 8h às 18h dias úteis; 9h às 13h nos sábados, domingos e feriados, na Subsecretaria de 

Assuntos Funerários: Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 

Presencialmente nos cemitérios do Distrito Federal. 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

Pedido do solicitante – a qualquer tempo 

Realizar a pesquisa da nota nos arquivos digitais – imediato 

Encaminhar ao requerente – imediato se encontrar a nota fiscal 

 

Custo: 

Sem custo para a 2ª via - de 1960 até março de 2002. 

 

Horário de Atendimento: 

8h às 18h dias úteis 

9h às 13h nos sábados, domingos e feriados 

 

Endereço: 

Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Central Norte - sala 10 

 

http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/RELACAO-DE-VEICULOS-ATUALIZADO-EM-08-06-2020.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/RELACAO-DE-VEICULOS-ATUALIZADO-EM-08-06-2020.pdf
mailto:suaf@sejus.df.gov.br
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Cemitérios: 

Unidade Brasília 

SGAS CEMITÉRIO SUL - ASA SUL - BRASILIA - CEP: 70390-150 

 

Unidade Brazlândia 

SN QUADRA 06 ÁREA ESPECIAL CEMITÉRIO - BRAZLÂNDIA-DF - CEP: 72705-500 

 

Unidade Taguatinga 

AREA ESPECIAL PARA CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS TAGUATINGA-DF - CEP: 72130-500 

 

Unidade Gama 

ÁREA ESPECIAL S/N CEMITÉRIO SETOR OESTE - GAMA-DF CEP: 72440-513 

 

Unidade Sobradinho 

AR 07 ÁREA ESPECIAL CEMITÉRIO - SOBRADINHO II - CEP: 73060-700 

 

Unidade Planaltina 

SETOR DE ÁREAS ESPECIAIS NORTE CEMITÉRIO SANTA RITA - PLANALTINA-DF CEP: 73340-060 

 

Contatos: 

Subsecretaria de Assuntos Funerários: 

Telefone 2104-4281 

E-mail : suaf@sejus.df.gov.br) 

 

Contato Campo da Esperança: 61-3245-7841 ou pelo link: 

https://www.campodaesperanca.com.br/contato 

 

 

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 
O que é: 

Serviços de acolhimento a dependentes químicos em regime de residência no âmbito do Distrito Federal. 

Oferta de vaga para tratamento de dependência química aos indivíduos voluntários ou encaminhados 

pela Rede diagnosticados como dependentes químicos que desejam-se tratar será disponibilizada vaga 

para tratamento em regime de residência, nas Comunidades Terapêuticas conveniadas com a SEJUS. 

 

Quem pode solicitar: 

Dependentes químicos, familiares de dependentes químicos e Rede (áreas da saúde e assistência social). 

 

Requisitos: 

Desejo de ser internado (sozinho ou acompanhado) 

Relatório Médico ou encaminhamento pela Rede - o encaminhamento é feito pelos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPs) ou por direcionamento das redes de saúde pública ou privada. 

 

Forma de prestação do serviço: 

Presencialmente – para realizar o pedido na Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas 

Na comunidade em forma de internação - regime de residência 

 

Etapas e Respectivos Prazos: 

Pedido do solicitante – a qualquer tempo  

Análise de vagas nas comunidades credenciadas - imediato 

Encaminhar o requerente à comunidade – imediato ou a depender do transporte da família 

Internação - Entre 4(quatro) a 9(nove) meses. 

 

mailto:suaf@sejus.df.gov.br
https://www.campodaesperanca.com.br/contato
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Custo: 

Sem custo. 

Transporte para a comunidade de responsabilidade da família. 

 

Horário de Atendimento: 

8h às 18h de segunda-feira à sexta-feira.  

 

Endereço: 

Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Norte 

 

Contatos: 

Telefone 2104-4294 /4293 

Relação das comunidades terapêuticas: http://www.sejus.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2019/05/LISTA-COMUNIDADES-TERAP%C3%8AUTICAS-PARCEIRAS-DA-SEJUS.pdf 

 
SEMINÁRIOS E PALESTRAS SOBRE A PREVENÇÃO 

AO USO DE DROGAS 
 
O que é: 

 Oferta de palestras e seminários a pessoas, órgãos, empresas e grupos específicos (universitários, 

profissionais, familiares em vulnerabilidade, comunidades terapêuticas, etc) sobre a co dependência 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. O serviço objetiva 

trabalhar por meio de palestras, teatro, musica e esporte a prevenção ao uso e abuso de drogas com a 

comunidade escolar, familiares e população de rua. 

 

Quem pode solicitar: 

Qualquer pessoa física ou jurídica 

 

Requisitos: 

Ter interesse no tema a ser abordado e espaço para a apresentação. 

Encaminhar ofício, carta, e-mail ou solicitar presencialmente o serviço para marcar data e horário. 

 

Forma de prestação do serviço: 

Presencialmente 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Horário de Atendimento: 

8h às 18h de segunda-feira à sexta-feira.  

 

Endereço: 

Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Norte 

 

Contatos: 

Telefone 2104-4294 /4293 

E-mail: subed@sejus.df.gov.br 

marcela.mara@sejus.df.gov.br 

http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/05/LISTA-COMUNIDADES-TERAP%C3%8AUTICAS-PARCEIRAS-DA-SEJUS.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/05/LISTA-COMUNIDADES-TERAP%C3%8AUTICAS-PARCEIRAS-DA-SEJUS.pdf
mailto:subed@sejus.df.gov.br
mailto:marcela.mara@sejus.df.gov.br
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paula.oliveira@sejus.df.gov.br 

 

 

REINSERÇÃO SOCIAL/PROFISSIONAL DOS 
RESIDENTES DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS  

 

O que é: 

Reinserção social/profissional aos dependentes químicos em tratamento nas Comunidades Terapêuticas 

Conveniadas e não Conveniadas do Distrito Federal/ Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal e Entorno (RIDE-DF). 

 

Quem pode solicitar: 

Dependentes químicos em tratamento nas Comunidades Terapêuticas Conveniadas e não Conveniadas 

do Distrito Federal/ Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) em 

tratamento final. 

 

Requisitos: 

Estar em tratamento nas Comunidades Terapêuticas Conveniadas e não Conveniadas do Distrito Federal/ 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF)  

Estar em tratamento final 

Cumprir com os requisitos exigidos para as vagas ofertadas na capacitação e contratação (a depender da 

capacitação e contratação). 

 

Forma de prestação do serviço: 

Presencialmente e dependendo do curso, poderá ser on line. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Horário de Atendimento: 

8h às 18h de segunda-feira à sexta-feira.  

 

Endereço: 

Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Norte 

 

Contatos: 

Telefone 2104-4294 /4293 

E-mail: subed@sejus.df.gov.br 

roberto.pereira@sejus.df.gov.br 

 

FISCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 

 

O que é: 

Fiscalizar os serviços prestados pelas Comunidades Terapêuticas credenciadas no Distrito Federal, por 

meio de visitas presenciais para garantir o cumprimento do plano de trabalho apresentado por cada 

comunidade. 

 

Quem fiscaliza: 

A Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas da Secretaria de Justiça e Cidadania. 

mailto:subed@sejus.df.gov.br
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Caso encontre alguma irregularidade nas comunidades, qualquer pessoa física ou jurídica pode registrar 

sua manifestação via Ouvidoria. 

 

Requisitos: 

A fiscalização é mensal. 

Caso seja alguma solicitação de fiscalização, vide serviços de Ouvidoria. 

 

Forma de prestação do serviço: 

Presencialmente nas comunidades. 

 

Custo: 

Sem custo. 

 

Horário de Atendimento: 

8h às 18h de segunda-feira à sexta-feira.  

 

Endereço: 

Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas 

Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Norte 

 

Contatos: 

Telefone 2104-4294 /4293 

E-mail: subed@sejus.df.gov.br 

najla.faria@sejus.df.gov.br 

 

Relação das comunidades terapêuticas: http://www.sejus.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2019/05/LISTA-COMUNIDADES-TERAP%C3%8AUTICAS-PARCEIRAS-DA-SEJUS.pdf 

 

 

OUVIDORIA  

O que é: 

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

registrar suas demandas sobre os serviços públicos. 
 

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

Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados, crimes e irregularidades ocorridas entre 

particulares. 

 

Canais de atendimento: 

 Telefone: 162 

De segunda a sexta das 7h às 21h 

Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h 

Ligação gratuita para telefone fixo e celular 

 Site do Ouv-DF 

mailto:subed@sejus.df.gov.br
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/05/LISTA-COMUNIDADES-TERAP%C3%8AUTICAS-PARCEIRAS-DA-SEJUS.pdf
http://www.sejus.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/05/LISTA-COMUNIDADES-TERAP%C3%8AUTICAS-PARCEIRAS-DA-SEJUS.pdf
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https://www.ouv.df.gov.br/#/ 

 Presencial 

De segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e das 13h às 18h 

Rodoferroviária, Térreo, Zona Industrial, CEP 70.631-900  

 

Custo: 

 Ligação gratuita para telefone fixo e celular 

 

Prazos: 

 

 

 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC 

 
O que é: 

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC permite que qualquer pessoa, física ou 

jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo distrital. 

Também será possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da 

solicitação por e-mail, entrar com recursos, apresentar reclamações em caso de demora na resposta e 

consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública. 

 
 

Requisitos 

O pedido de acesso deverá conter: 

• Nome do requerente. 

• Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade, CPF, CNPJ, 

Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Funcional, Carteira de Habilitação). 

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

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

requerida. 

 

https://www.ouv.df.gov.br/#/
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Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, 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. 

 

 

Custo: 

 Sem custo 

 

Canais de atendimento: 

 Site 

As solicitações podem ser registradas no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão por meio do site https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/ 

 Presencial 

De segunda a sexta-feira, de 9h às 12h e das 13h às 18h 

Rodoferroviária, Térreo, Zona Industrial, CEP 70.631-900  

 

 

 
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. 

 

 

Prazos: 
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http://www.sejus.df.gov.br/ 

 

 

(61) 3312-9907/3213-0690 

 

 

SAAN quadra 1 – comércio local, Brasília/DF – CEP 70.632-100 

Estação Rodoferroviária, Brasília/DF – CEP 70.631-900 

 

http://www.sejus.df.gov.br/

