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Carta Idec nº 181/2020/Coex 
 
São Paulo, 21 de agosto de 2020. 
 
À Sra. Elisa Leonel, Superintendente de Relações com o Consumidor   
elisaleonel@anatel.gov.br   
 
Ao Sr. Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e de Regulamentação  
nilo.pasquali@anatel.gov.br  
 
Ref: CONTRIBUIÇÕES DO IDEC À CONSULTA PÚBLICA Nº 37 DA ANATEL 
 
Prezada Senhora Superintendente, 
Prezado Senhor Superintendente, 
 
A Consulta Pública nº 37 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), disponível entre 
06 de maio de 21 de agosto de 2020, tem por objeto principal o Regulamento de Numeração 
dos Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo. Esta consulta representa a terceira 
fase do projeto de revisão da regulamentação de numeração dos serviços de 
telecomunicações, criado com o objetivo de atualizar e adequar as regras de numeração à 
evolução do setor de telecomunicações, de modo a atualizar e simplificar a regulação. Após 
análise da Agência, foram observadas a existência de regras esparsas tratando do tema, o 
que dificulta a identificação de números e chamadas por consumidores, empresas ou até 
mesmo órgãos administrativos. 
 
Nesse sentido, consideramos que a proposta de unificação dos regulamentos é 
positiva. Além disso, convém mencionar que há crescente demanda por novos números de 
telefone, inclusive para utilização e, objetos conectados, o que tem criado complicações diante 
da restrição atual. Assim, medidas regulamentares devem ser tomadas para sanar essas 
dificuldades.  
 
Também é positiva a padronização de números de ouvidorias federais, estaduais e municipais, 
com códigos de identificação, que podem rapidamente se tornar referências para os 
consumidores.  
 
Apesar da pertinência da preocupação da agência e da correção das medidas apresentadas, 
alguns pontos geram preocupação e devem ser observados para que as mudanças 
regulatórias (1) garantam uma transição mais transparente e harmônica para o 
consumidor e (2) estejam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais 
normas (como o Decreto do SAC). Desta maneira, o Instituto Brasileiro de Defesa do 



 

2 

Consumidor (Idec) vem apresentar pontos de atenção no Novo Regulamento, apresentando 
então suas sugestões. 

 
 

COMENTÁRIOS À MINUTA DE RESOLUÇÃO 
Primeira parte da Consulta Pública 

 
Resolução, Artigo 5º - Uniformização dos serviços das operadoras no tocante à 
prestação do serviço de informação de Códigos de Acesso de Assinantes 
(independentemente da operadora de origem) 
Uma ressalva colocada no dispositivo é a disposição de que caberia às prestadoras a definição 
de como ocorreria a troca de informações, caso a chamada tenha ocorrido por uma operadora 
diversa. Apesar de legítima a posição para evitar maiores interferências no mercado, faz-se 
necessária a criação de parâmetros mínimos de controle pela agência através da fiscalização 
da atividade e de sua adequação para o atendimento das demandas. A falta de padronização 
do acesso pode gerar dificuldades para que os consumidores acessem a informação de uma 
operadora a outra, portanto é extremamente relevante que as áreas de acesso ao cliente, 
bem como o atendimento telefônico, garantam a informação necessária para o consumidor. 
Ressalta-se que essa criação de parâmetros mínimos também deve atentar à correta proteção 
do dado transmitido, sem que isso acarrete vulnerabilidade ao consumidor proprietário da 
linha na qual houve pedido do código de acesso. 
 

SUGESTÕES AO REGULAMENTO (ANEXO À RESOLUÇÃO) 
Segunda parte da Consulta Pública 

 
Regulamento, Artigo 14 - Gratuidade das chamadas aos Serviços Públicos de 
Emergência e aos Serviços de Utilidade Pública (SUP) 
O parágrafo único do dispositivo ressalta que a gratuidade do inciso II se refere somente aos 
SUP "ofertados por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo 
destinados ao uso do público em geral", afastando a medida para os demais serviços de 
utilidade pública. Desta maneira, há a necessidade de explicação de quais seriam os critérios 
para a determinação de serviços de utilidade pública que poderiam ser tarifados (ou remissão 
à norma específica). O consumidor não pode ser levado a cobrança de tarifas desarrazoadas 
e sem clareza do que poderia ensejá-la, pois poderia configurar prática abusiva conforme 
artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. 
Sugestão Idec: Criação e menção a uma norma definidora dos critérios e exemplos de serviços 
de utilidade pública para que o consumidor não seja tarifado, seja em formato de anexo à 
Resolução ou em remissão a outra norma em vigor. Também é necessário que as operadoras 
divulguem, de forma clara e acessível, em seus canais oficiais e nos serviços de atendimento 
ao cliente, quais os serviços não são tarifados, como forma de evitar cobranças inesperadas. 
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Além disso, é preciso que esta lista seja estendida para abarcar, de fato, todos os serviços de 
interesse público, garantindo que o consumidor, mesmo privado de créditos em seu plano de 
telefonia móvel, não tenha o acesso bloqueado a estes serviços. 
 
Regulamento, Artigo 18 - Aumento de números com a possibilidade de inclusão 
dos dígitos 8 e 7 (para além do 9) nos telefones celulares. 
A transação deve ser cuidadosa. O consumidor está habituado com o nono dígito, referente a 
celulares, sendo somente o número 9. Desta maneira, os consumidores devem ser informados 
da mesma forma quando se inseriu os dígitos 9 nos números de SMP.  Ainda que essas novas 
numerações estejam atentando especialmente às mudanças tecnológicas de internet of things 
(IoT), a informação deve ser clara. 
Sugestão Idec: Há a necessidade de campanha de informação para que os consumidores 
possam saber que, a partir de agora, poderão ter números de celular com nove dígitos que 
se iniciam por 7, por exemplo. O direito de informação adequada é garantido pelo artigo 6º, 
III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).  
 
Regulamento, Art. 22 - Código de Seleção de Prestadoras (CSP) compartilhado 
para serviços em regiões distintas 
Há necessidade de que o consumidor possa ter meios de identificar a operadora, já que o 
compartilhamento de códigos de acesso pode criar confusão para o consumidor em aceitar 
ou não determinada ligação que pode ser tarifada. O direito de informação e escolha do 
consumidor deve ser garantido e as regras de transparência e boa-fé que devem permear as 
relações de consumo, conforme artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, precisam ser 
observadas para fins de regulação.  
Sugestão Idec: É preciso que o consumidor saiba, ao realizar ligações, com qual operadora 
está de fato lidando, inclusive para que tenha clareza das tarifas. A mesma garantia também 
é importante para os consumidores que recebem as ligações para que também tenham a 
clareza sobre eventual cobrança de tarifa (por exemplo, interestadual). É preciso criar 
mecanismos para garantir este pleno direito à informação ao consumidor. 
 
Regulamento, Artigo 23, inciso V - Número específico para reclamar sobre SVAs 
("0900") 
Tal norma traz uma preocupação quanto ao conflito com o Decreto do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (Decreto nº 6.523/2008). O Decreto do SAC já determina que qualquer agente 
da empresa que recepciona a ligação deve resolver o problema do consumidor, ou no máximo 
(em casos mais complexos) realizar uma única transferência. Seria importante manter essa 
única porta para que se crie treinamento dos atendentes para tratar de forma satisfatória as 
reclamações de consumo, e não possibilitar o repasse de ligação para outro número (apenas 
pelo fato do produto não ser o código escolhido). 
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Cumpre ressaltar que a prestação de serviços de valor adicionado está sendo questionada 
pela própria agência, conforme proposta da ANATEL na Revisão do RGC 632. 
Sugestão Idec: A numeração pode ser positiva para facilitar um atendimento direto à 
necessidade do consumidor, mas também não pode acarretar descumprimento do Decreto do 
SAC. Alternativamente, se o objetivo do dispositivo é garantir a classificação das demandas, 
a agência poderia prever uma categoria/número no menu de atendimento telefônico a ser 
seguida no âmbito de atendimento ao consumidor. 
 
 
O Idec se coloca à disposição para sanar eventuais dúvidas e aguarda o retorno da Agência 
sobre as sugestões acima formuladas.  
 
Respeitosamente,  

 

Diogo Moyses Rodrigues 
Coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Idec 
 
 

 
Igor Lodi Marchetti 
Assessor Jurídico do Idec 
 
 

 
Camila Leite Contri 
Pesquisadora no Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Idec 


