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1. ANEXO IV, V e VI - Capítulo VI – Do Plano de Numeração

Entende-se que o princípio básico para a promoção do serviço de portabilidade numérica
é o fomento da competição, eliminando-se uma das barreiras para a troca de operadora.
Outros benefícios, secundários podem advir desta facilidade, todavia há de se enfatizar o
conceito intrínseco de competição deste serviço.

Devido às suas características técnicas particulares, e sua necessidade de convívio
harmônico em ambientes internacionais, os terminais móveis requerem regulamentações
específicas para sua circulação em outras redes. As tecnologias baseadas no padrão
ANSI-IS41, obedecem uma numeração internacional própria, controlada pelo IFAST, que
determina os códigos internacionais de cada operadora. Em contrapartida as tecnologias
móveis baseadas no padrão MAP, seguem as recomendações do ITU-T, E.212 para
determinação da numeração internacionalmente harmonizada.

A implementação de uma portabilidade numérica, deve levar em consideração estes
planos de numerações internacionais, pode-se vislumbrar eventuais custos relacionados à
reprogramação da numeração internacional do usuário, ou mesmo a necessidade de
troca do terminal em função da multiplicidade de tecnologias presentes no país.

Diante do exposto sugerimos que definições sobre responsabilidade de custos sejam
objeto do Plano de Numeração, excluindo-se o parágrafo a seguir:

“Capítulo VI - Do Plano de Numeração

Cláusula 6.1 - Observada a regulamentação, a AUTORIZADA se obriga a obedecer aos
Regulamentos de Numeração editados pela Anatel, devendo assegurar ao assinante do
serviço a portabilidade de códigos de acesso no prazo definido na regulamentação.

§1º - Os custos referentes aos investimentos necessários para permitir a portabilidade de
códigos de acesso serão divididos entre a AUTORIZADA e as demais prestadoras de
serviço de telecomunicações, em regime público ou privado.

§ 2º - Os custos referentes à administração do processo de consignação e ocupação de
códigos de acesso do Regulamento de Numeração serão imputados à AUTORIZADA, nos
termos do Regulamento de Administração de Recursos de Numeração.“


