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Ofício n° 72/2022/ORCN/SOR-ANATEL

Ao Senhor

Rodrigo Henrique Roca Pires

Secretário Nacional do Consumidor

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Sala 522, Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70064-900 - Brasília/DF

Assunto: Entrada em vigor da regras para utilização do Código 0303 nas redes móveis.

Senhor Secretário,

1. No último dia 10 de março foi o prazo derradeiro para que as prestadoras de serviço de
telecomunicações adequassem suas redes móveis ao tráfego das chamadas de telemarketing ativo.

2. Assim, está valendo a regra de que as chamadas originadas com números iniciados com
"9" (no jargão técnico, N9=9) e destinados a outro celular (também iniciado com o 9) visando o
telemarketing ativo, o número de origem na rede deve ser convertido (pela prestadora de serviço de
telecomunicações) para o número 0303 e aparecer no visor do celular de destino com esse prefixo
(0303).

3. Isso é possível porque o número 0303 determinado pela Anatel para fazer o
telemarketing ativo é um número virtual e por meio de programação de rede, os prestadores de
serviço de telecomunicações podem converter qualquer código de acesso de usuário nesse número.

4. Para que isso ocorra é necessário que o prestador de serviço de telemarketíng
(comerciante interessado na oferta de produtos e serviços pelo telefone) ou a prestadora de serviço
de telecomunicações por ele contratada (01, VIVO, TIM, CLARO etc), faça a reserva do número
almejado e efetive a programação da sua rede.

5. Esse movimento de adequação teve seu marco inicial na data de 10 de março para as
redes móveis, o que impõe a atuação dos órgãos de defesa do consumidor junto com a Anatel na
fiscalização da medida, de relevante interesse para o consumidor.

6. Em virtude de exposto e da longa parceria existente entre a Anatel e a SENACON,
solicito os préstimos de V. Sa. para alertar os Procons nacionais da vigência dessa nova regra e da
obrigatoriedade das prestadoras de serviço de telecomunicações, nas chamadas começadas com o
número "9" e desdnadas a outro telefone móvel (também iniciadas com número "9"), seja converfdo
o número de origem em 0303 (numero virtual determinado pela Anatel) para a prestação do serviço
de telemarkedng, sob pena de haver infração tanto pelo prestador de serviço de
telemarketíng quanto pela prestadora de serviço de telecomunicações que promoveu o





encaminhamento incorreto do recurso de numeração público definido pela Anatel.

7. Ambos estão sujeitos à jurisdição dos órgão de defesa do consumidor e desta Agência
no que pertíne à regra de utilização dos recursos de numeração, podendo ambos os órgãos somarem
esforços para coibir àqueles que desrespeitarem o direito do consumidor.

8. Nesse senddo, outra obrigação importante e que deve ser garantida pelas prestadoras
de serviço de telecomunicações e de telemarketing ativo é a possibilidade de bloqueio das ligações
pelos usuário, cabendo às primeiras empregar os meios tecnológicos existentes para efetivar a
medida.

9. Trata-se de outro importante direito estendido pela legislação e que possibilita atuação
conjunta Anatel e Procons.

10. Alertamos que o projeto de um número único está apenas iniciando e tem seu término
determinado para o dia 8 de junho, prazo derradeiro para redes fíxas se adequarem às regras. Por
isso, chamadas de telemarketíng ativo envolvendo a rede fixa (seja na origem ou no destino) não
estão abrangidas, por ora, na obrigatoriedade de conversão ao código 0303.

11. Sem embargos do exposto, a maioria do trafego telefônico é de móvel para móvel,
o que já indica a possibilidade de uma forte atuação fiscalizatória em prol do consumidor.

12. Por fim, gostaríamos de contar com os préstimos de V. Sa, no sentido de colher

e remeter dados à Anatel sobre reclamações quanto à utilização indevida de recursos de numeração
para a realização de telemarketing ativo, considerando as disposições do anexo Ato n° 10.413/2021,
pelo que coloco à disposição de V. Sa. a Dra. Marcela Sampaio de Castro para iniciar as conversações
no sentido de troca de informações entre os órgãos.

13. Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de V. Sa. para o quanto queira
nesse sentido.

Anexos: ■ Ato n° 10.413/2021 (SEI n° 7714081)

Atenciosamente,

sei! a
assinatura '
Xê; ly

Documento assinado eletronicamente por Vinícius Oliveira Caram Guimarães, Superintendente
Ide Outorga e Recursos à Prestação, em 15/03/2022, às 16:37, conforme horário oficial de

assinatura '-í-' 1 ,
eietrgniu I Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria n° 912/2017 da Anatel.

A autenticidade deste documento pode ser conferida em

y http://www.anatel.gov.br/autentlcidade. informando o código verificador 8157443 e o código
h CRC 8DB123F6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 535(}0.020294/2022-35 SEI n° 8157443
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53500.015933/2019-45

SEI/ANATEL - 7714081 - Ato

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/12/2021

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO N9 10413, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos art. 59 e 156 do
Regimento Interno da Anatel, aprovados pela Resolução n9 612. de 29 de abril de 2013. e pelo art. 42 da
Resolução n^ 709, de 27 de março de 2019;

CONSIDERANDO que a Agência regulará e administrará os Recursos de Numeração de forma a garantir a
sua utilização eficiente e adequada;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir maior eficiência na gestão dos recursos de numeração;

CONSIDERANDO as contribuições recebidas pela Agência, em sede da Consulta Pública n^ 41, realizada
no período de 16/08/2021 a 29/09/2021; e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo n^ 53500.015933/2019-45;

RESOLVE:

Art. 19 Aprovar, na forma do Anexo do presente Ato, o Procedimento Operacional para Atribuição de
Recursos de Numeração.

Art. 29 O prazo para a implementação das regras referentes ao item 10 do Anexo do presente Ato é de
180 (cento e oitenta) para o STFC e de 90 (noventa) dias para o SMP.

Parágrafo único. Competirá à Gerência de Certificação e Numeração coordenar junto com as prestadoras
de serviço as ações necessárias para o cumprimento do prazo estabelecido no caput.

Art. 39 Fica revogado o Ato n9 2981, de 06 de maio de 2019.

Art. 49 Este Ato entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Boletim Eletrônico da Anatel.

ANEXO

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ATRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE NUMERAÇÃO

1. DO OBJETIVO

1.1 Este documento estabelece os parâmetros e as especificações utilizados nos processos relacionados à
solicitação de atribuição de recursos de numeração, bem como seus respectivos controles e demais
requisitos técnicos relacionados, em atendimento ao Regulamento Geral de Numeração - RGN, aprovado
pela Resolução n9 709, de 27 de março de 2019.

2. DA ABRANGÊNCIA

2.1. Este procedimento operacional se aplica às prestadoras de serviço de telecomunicações que utilizam
recursos de numeração.

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.gh^7aca<^=jpipt^|p^\^isj^alizar&id^p^t<^c,çjo=^7;^61,5,9&i(l^j;Qc.^(4i^tgento^atjjal=9206279&infra_sistema=... 1/1
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