
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULAR/PRESI 600- .f) 60 Brasília (DF), .fi 8 de abril de 2008. 

ASSUNTO: Divulga Circular 172/2008/DIENG, que dispõe sobre a utilização de novas operadoras DDD e DOI 

no âmbito do TRF1 - 1 a Região. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento e providências, cópia da Circular 

172/2008/DIENG, de 23/04/2008, que trata da utilização de novas operadoras de telefonia DDD e 

DOI no âmbito desta Corte. 

Em tempo, informo que as medidas vigorarão a partir do dia 28/04/2008 e que as 

ligações efetuadas em desacordo com a Circular supramencionada implicarão em ressarcimento 

aos cofres públicos, pelo usuário. 

Respeitosamente, 
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PODER JUDICIÁRIO PCTI 33.000.01 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 10 REGIÃO 

CIRCULAR N° 172 /2008 De 23/04/2008. 

Da: DIENG 

Para: TODAS AS UNIDADES DO TRF 

Assunto: Alerta sobre utilização de novas operadoras de telefonia DDD e DOI. 

Senhores Dirigentes, 

Em face da recente assinatura de novos contratos de empresas de telefonia, 
é indispensável a comunicação a todas as pessoas deste Tribunal , que util izem, a partir de 
segunda-feira desta próxima semana, 28 de abril, as operadoras abaixo relacionadas por tipo de 
ligação: 

Operadoras para ligações de longa distância: 

DDD pretendido Código da Operadora de Longa Distância a ser utilizado 

40 a 69 
21 Embratel 

(ou seja, inicio com os dígitos 4, 5 ou 6) 

10 a 39 
70 a 99 14 BrasiiTelecom 

(ou seja, inicio com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8 ou 9) 

Operadoras para ligações internacionais: 

qualquer que seja o DOI utilizar operadora 14 BrasiiTelecom 

Alertamos a V .S.3 que divulgue, a todos os servidores, prestadores de serviço e estagiários 

subordinados a essa Unidade que, quando autorizados a realizarem os tipos de ligação em tela, utilizem. 

necessariamente, as operadoras correspondentes conforme quadros acima, evitando-se o constrangimento 

do recolhimento, ao erário, de custos advindos de ligação por operadora incorreta. 

Quaisquer dúvidas, contactar o SETMET, ramal 233. 

Atenciosamente, 

Recebido na OIGES ~ 
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