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Brasília, 22 de janeiro de 2004

DESBLOQUEIO DE CELULAR PRÉ-PAGO SÓ É
POSSÍVEL COM PAGAMENTO DE MULTA DE R$ 5,00
A Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel informa aos usuários de celular
pré-pago que deixaram de fazer o cadastramento até o dia 18 de janeiro, conforme
estabelecido pela Lei 10.703 (de 18 de julho de 2003), que o desbloqueio do serviço só
será feito mediante pagamento da multa de R$ 5,00. Dados consolidados pela Agência
na terça-feira, 20, indicam que 2,8 milhões de pré -pagos, ou 7,9% do total de 35,3
milhões em serviço em todo território nacional, não foram cadastrados pelos seus
proprietários.

O valor da multa poderá ser debitado de eventuais créditos existentes. Para isso, o
usuário terá de se apresentar a um posto de atendimento da prestadora à qual é
vinculado e conceder prévio consentimento para que seja efetuado o débito. A outra
forma de pagar a multa é efetuar um depósito bancário em conta corrente. Veja abaixo
um roteiro para a regularização do telefone e conseqüente desbloqueio do serviço.
• Como faço para desbloquear meu celular pré-pago, pois não fiz o
cadastramento em prazo hábil?

O desbloqueio ocorrerá mediante pagamento de multa de R$ 5,00. O valor poderá ser
debitado dos créditos existentes, mediante prévio aceite do usuário, ou por meio de
depósito bancário identificado na seguinte conta:
. Banco: Banco do Brasil;
. Agência: 4201-3;
. Conta: 170500-8;
. Nome do Cliente: ANATEL;
. Código do Depósito: 41300141231019-1;
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A Agência esclarece que o banco exigirá o CPF ou CNPJ (no caso de pessoa jurídica)
do depositante no ato do depósito. O recibo original deverá ser entregue à prestadora
no ato do cadastramento, para comprovação do pagamento da multa e conseqüente
desbloqueio da estação móvel. Os correntistas do Banco do Brasil que desejarem
efetuar o pagamento pela Internet devem utilizar o seguinte roteiro de transações:
”Transferências”, “Transferências para Conta Única do Tesouro”, preencher os campos:
· Valor: R$ 5,00;
· UG Gestão finalidade: 413001412310191;
· CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do assinante do celular pré-pago.

Os que preferirem efetuar o pagamento em terminais de auto-atendimento devem
utilizar o seguinte roteiro de transações: “Transferências”, “Outras Transferências”, “De
Conta Corrente Para Conta Única Do Tesouro Nacional”, preenchendo:
· Campo identificador 1: 413001412310191;
· Campo identificador 2: CPF ou CNPJ do assinante do celular pré-pago.
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