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APRESENTAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS 
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. Nela 
você encontrará informações claras e acessíveis sobre os serviços prestados 
por cada órgão e entidade distrital. Bem informado, você poderá avaliar os 
compromissos assumidos pelo governo em relação aos serviços que presta. 
Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações irão facilitar seu 
dia-a-dia. 

 
Caso queira conhecer as demais Cartas de Serviços, acesse o Portal do 
Governo do Distrito Federal – http://www.df.gov.br/category/servicos/. 

 

Dê sua opinião 
– 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. 

 
 
 
 

 

SERVIÇOS PARA O CONSUMIDOR 
O consumidor, morador do Distrito Federal, que se sentir lesado ou enganado 
por um fornecedor, que precisar sanar uma dúvida ou fazer uma denúncia, 
pode procurar atendimento no Procon-DF. 

 
Veja aqui os serviços que o Procon-DF oferece para cada tipo de atendimento: 

 
1. Registrar reclamação 
2. Acompanhar reclamação 
3. Fazer denúncia 
4. Tirar dúvidas sobre direitos do consumidor 

http://www.df.gov.br/category/servicos/
https://goo.gl/7UdMD2
http://www.ouv.df.gov.br/
http://www.procon.df.gov.br/para-registrar-reclamacao/
http://www.procon.df.gov.br/para-acompanhar-a-reclamacao/
http://www.procon.df.gov.br/denuncias/
http://www.procon.df.gov.br/duvidas/


 

 

1. Registrar reclamação 
Como? 

 

Internet 
Consumidor.gov (www.consumidor.gov.br) 

Iniciativa do Ministério da Justiça cuja finalidade é promover o relacionamento 
direto entre fornecedor e consumidor, com o objetivo de resolver conflitos de 
consumo por meio da internet. 

 
E-mail 
O Procon-DF disponibiliza o atendimento eletrônico, por e-mail, para que os 
consumidores possam solicitar orientações, abertura de reclamações ou 
encaminhamento de denúncias. 
O consumidor necessitará enviar e-mail com os documentos de identificação 
pessoal, comprovantes da relação de consumo e declaração de residência, 
para a unidade de atendimento do Procon mais próxima de sua casa. 
Procon Sede: nuapdoc@procon.df.gov.br 
Procon Taguatinga: atendimento.taguatinga@procon.df.gov.br 
Procon Guará: atendimento.guara@procon.df.gov.br 
Procon Brazlândia: atendimento.brazlandia@procon.df.gov.br 
Procon Planaltina: atendimento.planaltina@procon.df.gov.br 
Procon Sobradinho: atendimento.sobradinho@procon.df.gov.br 
Procon Gama: atendimento.gama@procon.df.gov.br 
Procon Ceilândia: atendimento.ceilandia@procon.df.gov.br 
Procon Rodoviária: atendimento.rodoviaria@procon.df.gov.br 
Procon Riacho Fundo: atendimento.riachofundo@procon.df.gov.br 
Núcleo de Atendimento Telefônico: 151@procon.df.gov.br 
 

 
Presencialmente 
Existem sete Núcleos de Atendimento ao Consumidor do Procon-DF, 
localizados em postos do Na Hora, que atendem presencialmente por meio 
de agendamento prévio. São eles: 
Procon Taguatinga 
Procon Brazlândia 
Procon Sobradinho 
Procon Gama 
Procon Ceilândia 
Procon Rodoviária e 
Procon Riacho Fundo 
O agendamento para atendimento deve ser feito aqui. 
Existem também duas unidades do Procon, cujo atendimento não requer 
agendamento anterior. São elas: 
Procon Sede e 
Procon Planaltina 
Ambos funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 08h às 17h, e 
o atendimento é realizado por ordem de chegada. 

https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1521562382122
https://agenda.df.gov.br/organizacao.html;jsessionid=SlhzdEFZLQgMzyqCviiRqGXli8qhgMTWa03B9Tfj.000suticsv114:server-one-114?organizacao=37885308


 

 

  
 
Onde? 
O Procon-DF, além da sede, disponibiliza diversos postos de atendimentos 
espalhados pela cidade. Veja qual deles se localiza mais próximo de sua 
residência ou trabalho e poupe tempo, evitando grandes deslocamentos. 

 
Para endereços e horários de funcionamento dos postos de atendimento do 
PROCON-DF, acesse: http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/ 

 

Prazo 
O fornecedor reclamado terá 20 dias para se manifestar ao Procon sobre o 
teor dos fatos apresentados pelo consumidor. 
  
Um link será enviado ao e-mail do consumidor para que ele acompanhe o 
andamento do processo e tenha acesso à manifestação da empresa 
notificada. 
  
Após 20 dias do atendimento no Procon, se a reclamação não for 
resolvida, o consumidor deverá informar seu interesse no andamento da 
demanda, enviando e-mail à unidade do órgão na qual registrou a 
reclamação. O referido endereço de e-mail consta nos documentos 
entregues ao consumidor no ato de abertura da reclamação. 
  
Caso o consumidor não tenha acesso a serviço de e-mails, poderá retornar 
presencialmente à unidade em que foi atendido, de acordo com o horário 
de funcionamento do local. 
  
Após 50 dias do atendimento, caso o consumidor não tenha se 
manifestado junto ao Procon-DF, sua reclamação é arquivada. 
 

 
Documentos exigidos 
.Cópia e original de identificação (RG ou CNH). 
.Comprovante ou declaração de residência (http://www.procon.df.gov.br/wp-
content/uploads/2019/03/DECLARA%C3%87%C3%83O-DE-RESID%C3%8ANCIA-

1.pdf). 

.Cópia do comprovante da relação de consumo (nota fiscal, recibo, contrato). 

.Outros documentos (protocolos de atendimento, ordem de serviço, certificado 
de garantia, fatura, boleto). 
.Ficha de procuração caso necessário 
(http://www.procon.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/03/Procuracao.pdf ).  
 
 
 
 
 

 

http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/
http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/
http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/
http://www.procon.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/DECLARA%C3%87%C3%83O-DE-RESID%C3%8ANCIA-1.pdf
http://www.procon.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Procuracao.pdf
http://www.procon.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Procuracao.pdf
http://www.procon.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Procuracao.pdf


 

 

Procedimentos 
 
1. Empresa é notificada preliminarmente para apresentar primeira defesa. 
2. Consumidor deve conferir eletronicamente a resposta ou, se a opção for 
inviável ao reclamante, retornar presencialmente ao Procon. 
3. Consumidor deve manifestar seu interesse no andamento dos autos por 
e-mail ou, em caso de impossibilidade, presencialmente. 
4. Em caso de continuidade dos problemas, consumidor deverá apresentar 
comprovantes dos fatos (por exemplo: novas cobranças, extrato bancário 
comprovando que não houve ressarcimento, etc). 
5. Atendido pedido do consumidor, o processo é arquivado. 
6. Se não atendido pedido, será instaurado processo administrativo em 
desfavor da empresa. Ela é notificada novamente por escrito ou para 
comparecer à audiência de conciliação. 
7. Consumidor será informado sobre a posição da empresa por telefone, e-
mail ou carta. 
8. Se houver acordo nessa etapa, o processo é arquivado. 
9. Se não houver acordo, a empresa poderá ser punida com aplicação de 
multa e/ou demais penalidades. 

 
 

2. Acompanhar a reclamação 
Internet 
Clique aqui para acessar o sistema de acompanhamento de reclamações. 
Para informações sobre andamento de processo eletrônico SEI, consumidor 
pode encaminhar e-mail para juridico@procon.df.gov.br. Na mensagem, deve 
informar o número do processo administrativo ou da Folha de Atendimento (FA). 
  
Observações 
Se a reclamação está com o status “arquivada”, é necessário saber o motivo. 
Ela poderá ter sido classificada como: 
Fundamentada atendida – Significa que a demanda é fundamentada, ou seja, 
tem razão de ser. Isso prova que direito do consumidor foi realmente lesado. 
Atendida é exatamente o que a palavra significa: o fornecedor atendeu à 
demanda, ou seja, resolveu, seja por acordo ou de outra forma. 
Fundamentada não atendida – Tem praticamente o mesmo significado da 
“fundamentada atendida”, mas desta vez, o fornecedor não atendeu à demanda. 
Por isso, a reclamação foi arquivada (como reclamação) e agora se tornará um 
“processo administrativo”, que resultará em algum tipo de sanção ao fornecedor. 
Não fundamentada – Significa que os fatos alegados, por mais legítimos que 
fossem, não encontraram amparo no Código de Defesa do Consumidor. Por 
isso, a reclamação foi arquivada definitivamente. 
Outros termos: 
Carta de Informações Preliminares (CIP) – Como o próprio nome já diz, é 
preliminar por vir antes das fases posteriores de reclamação e processo 
administrativo. A CIP funciona como um aviso prévio para que o fornecedor 
atenda ao pleito do consumidor antes que esta demanda seja encaminhada 
para outros setores. Ao receber esta carta, o fornecedor tem a chance de 

http://sindec.procon.df.gov.br/sindecconsulta2/public/


 

 

resolver prontamente a demanda sem maiores transtornos. 
Reclamação – É o procedimento administrativo destinado a apurar problemas 
mais complexos e urgentes. A partir dela, poderá ser iniciado um processo 
administrativo, o qual pode resultar em sanção. 
Processo administrativo – É o procedimento que ocorre no âmbito da Diretoria 
Jurídica do Procon-DF. Nesta fase, serão apuradas as infrações praticadas pelo 
fornecedor e definidas as sanções a serem aplicadas. 
Folha de Atendimento (FA) – É uma sequência de números que representa sua 
demanda junto ao Procon-DF. 
  

Telefone 151 
As ligações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto 
feriados. 
 

Internet 
Dúvidas e denúncias podem ser realizadas pelo e-mail 151@procon.df.gov.br. 
  

Atendimento presencial 
Clique aqui para ver endereços e horários de funcionamento dos postos do 
Procon-DF. 
Se o consumidor deseja informações sobre andamento de processo 
administrativo, deve procurar atendimento na Diretoria Jurídica. 
Sede do Procon 
SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping 
Bloco B-60, Sala 240 
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 8h às 17h 
Localização  

O atendimento, nos posto de atendimento localizados no NA HORA, precisa ser 
agendado. 

 
 

3. Denúncias 
Telefone 151 
As ligações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto 
feriados. 

 
Internet 
Dúvidas e denúncias podem ser realizadas pelo e-mail 151@procon.df.gov.br. 

 
Atendimento presencial 
Para endereços e horários de funcionamento dos postos de atendimento do 
PROCON-DF, acesse: http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/ 

 

O atendimento, nos posto de atendimento localizados no NA HORA, precisa ser 
agendado. 

mailto:151@procon.df.gov.br
http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/
https://www.google.com.br/maps/place/Ven%C3%A2ncio+Shopping/@-15.79549,-47.8948653,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x935a3aef5b363915:0x664043907f15a04d!2sVen%C3%A2ncio+Shopping!8m2!3d-15.79549!4d-47.8926766!3m4!1s0x935a3aef5b363915:0x664043907f15a04d!8m2!3d-15.79549!4d-47.8926766
mailto:151@procon.df.gov.br
http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/


 

 

 
 

4. Dúvidas sobre direitos do 
consumidor 

Telefone 151 
As ligações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto 
feriados. 

 
Internet 
Dúvidas e denúncias podem ser realizadas pelo e-mail 151@procon.df.gov.br. 

 

Atendimento presencial 
Para endereços e horários de funcionamento dos postos de atendimento do 
PROCON-DF, acesse: http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/ 

 

O atendimento, nos posto de atendimento localizados no NA HORA, precisa ser 
agendado. 

mailto:151@procon.df.gov.br
http://www.procon.df.gov.br/postos-de-atendimento-4/


 

 

 

 

Material informativo: 

 

Código de Defesa do Consumidor: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm 

 
 

Perguntas frequentes: http://www.procon.df.gov.br/perguntas-frequentes/ 

 

 

Cartilhas: http://www.procon.df.gov.br/cartilhas/ 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.procon.df.gov.br/perguntas-frequentes/
http://www.procon.df.gov.br/perguntas-frequentes/
http://www.procon.df.gov.br/cartilhas/


 

 

 



 

 

 


