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USUÁRIO DE CELULAR PRÉ-PAGO TEM ATÉ 18 DE 

JANEIRO PARA CADASTRAR-SE NA PRESTADORA  

 

Os titulares de telefones celulares pré -pagos têm até o dia 18 de janeiro para 

cadastrarem-se, bastando para isso ligar para a prestadora com a qual tem contrato 

de serviço, fornecer o nome, endereço, número da carteira de identidade ou CPF e o 

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), no caso de o proprietário/assinante do 

telefone for empresa.  

 

Esse é o teor da campanha de convocação que desde terça-feira, 9, vem sendo 

veiculada em jornais e emissoras de rádio de todo o País pela Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel, em atendimento às determinações estabelecidas pela 

Lei 10.703, de 18 de julho de 2003. Dos 41.887.919 celulares em operação no País 

em outubro, 74,34% - ou 31.139.329 - eram pré-pagos.  

 

A campanha custou à Agência cerca de R$ 1,1 milhão. Levantamento (veja abaixo) 

da Superintendência de Serviços Privados (SPV) da Agência, concluído esta tarde, 

indica que 83% dos pré-pagos já foram cadastrados, contra os 75% registrados no dia 

24 de novembro, data do último levantamento. 

 

A lei determina, em seu artigo 6º, que a Agência promova ampla campanha 

publicitária institucional, de comum acordo com as prestadoras, com mensagens 

sobre a convocação para o cadastramento obrigatório. A lei obriga as prestadoras a 

manterem cadastro atualizado de usuários de telefones celulares pré-pagos e, 

portanto, registrarem quaisquer alterações de mudança de endereço, perda, extravio 

(por furto ou roubo) e transferência da titularidade do terminal/acesso. 
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O superintendente de Serviços Privados da Agência, Jarbas Valente, alerta para a 

importância do cadastro, por ser essa a única forma de localização do titular do 

telefone caso seja vítima de roubo ou extravio. “Se o titular não tiver se cadastrado, 

não tem como ser achado”.  

 

Além disso, o superintendente lembra que o cadastro impedirá o uso do terminal por 

pessoas não autorizadas pelo titular, pois, se tentar fazê-lo, será descoberto. E 

destaca uma importante vantagem do cadastramento: a possibilidade de o usuário 

poder pedir a conta detalhada à prestadora. “No caso do pré-pago, isso significa 

saber como o crédito foi gasto pelo usuário”.    

 

RETENÇÃO DE CRÉDITOS  

 

Jarbas Valente avisa, também, sobre os riscos do não-cadastramento. “No dia 

seguinte ao prazo final do cadastramento (18 de janeiro), o serviço será 

imediatamente suspenso pelas prestadoras”. Ele também ressalta que está prevista 

na lei a aplicação de multa de R$ 50,00 ao usuário que não se cadastrar, recursos 

que serão recolhidos ao Fundo Nacional de Segurança Pública, vinculado ao 

Ministério da Justiça.  

 

- “Os créditos serão retidos como forma de assegurar o pagamento da multa pelo 

usuário que não atender às determinações legais, visto que as prestadoras terão de 

recolher o dinheiro ao Fundo, obrigatoriamente”. Caberá à prestadora, segundo 

Jarbas Valente, encontrar o usuário que não fizer o cadastramento, para cobrar o 

valor da multa ou a complementação do valor obtido com os créditos retidos.  

 

Eis a situação do cadastramento dos acessos celulares pré-pagos, atualizada nesta 

quarta-feira, 10:  
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PRESTADORA 
USUÁRIOS 

CADASTRADOS 
(%)  

USUÁRIOS NÃO 
CADASTRADOS 

(%)  

TIM CELULAR 74% 26% 
TIM NORDESTE 89% 11% 

TIM MAXITEL 72% 28% 

TIM SUL 79% 21% 

TELEMIG CELULAR 71% 29% 

AMAZONIA CELULAR  70% 30% 

CLARO 78% 22% 

VIVO 89% 11% 

SERCOMTEL 99% 1% 

BRASIL TELECOM 0% 100% 

OI TNL 69% 31% 

CTBC 93% 7% 

VESPER 0% 100% 

BCP 100% 0% 

TOTAL 83% 17% 
 

Fonte: Prestadoras de SMC e SMP Dados de: 10/12/03  
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