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Ofício nº 25/2019/ORCN/SOR-ANATEL

Ao Senhor
Alexandre Sabatini
IBRACE - INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO
Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, 85 Jd. Santa Genebra
Cep.: 13080-190 - Campinas/SP

Assunto: Instruções para cadastro do código TAC de terminais conectados à rede de 
telefonia móvel no sistema SIGA do Projeto Celular Legal.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 
53500.002646/2019-75.

1. Tendo por fundamento a Análise nº 264/2017/SEI/OR, cadastrada no processo 
SEI nº 53500.006327/2013-43 dessa Agência, o Conselho Diretor da Anatel decidiu,  em sua 
Reunião de nº 839, em 23 de novembro de 2017, por meio de Despacho Ordinatório, aprovar 
o cronograma proposto pela Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR) para 
a fase do Projeto Celular Legal de restrição dos aparelhos irregulares, ratificando o dever das 
operadoras do Serviço Móvel Pessoal - SMP de somente ativar em suas redes os terminais 
móveis homologados pela Agência, em cumprimento ao disposto no Art. 30 do Regulamento 
do Serviço Móvel Pessoal - SMP, anexo à Resolução Anatel nº 477, de 7 de agosto de 2007. 
Para atender a essa determinação do Projeto Celular Legal, foi criado um grupo 
de trabalho com participação das operadoras de telefonia móvel, do Sindicato Nacional das 
Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), dos Fabricantes 
de Aparelhos, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), da GSMA 
e da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações - ABR Telecom, sendo esta 
última a empresa contratada pelo grupo das operadoras para o desenvolvimento da 
ferramenta tecnológica responsável pelo controle da identificação dos terminais 
móveis regulares, habilitados em suas redes.

2. De forma a coordenar as ações desse projeto, a SPR tem promovido reuniões 
com a participação dos entes envolvidos no projeto. Assim, na reunião plenária de 12-12-
2018, foi reforçado entre os participantes que todos os fabricantes e fornecedores 
de equipamentos aplicados em redes móveis deveriam realizar o cadastro  do código TAC 
(Type Allocation Code) na base de dados do sistema desenvolvido pela ABR Telecom, 
denominado SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos), para todos os produtos que se 
conectam a uma rede SMP no Brasil. O código TAC, que é utilizado na composição do IMEI 



(International Mobile station Equipment Identities) é definido no padrão 3GPP/ETSI ETSI TS 
122 016. A entidade atualmente designada para a distribuição a nível mundial do TAC/IMEI é 
a GSMA (GSM Association), associação global que representa as prestadoras GSM/UMTS/LTE e 
diversos fabricantes de produtos utilizados em redes móveis no mundo.

3. Diante do exposto, a Gerência de Certificação e Numeração da Anatel vem por 
meio deste solicitar o apoio dos Organismos de Certificação Designados, no sentido de 
orientar as empresas fabricantes e importadoras com interesse na certificação e homologação 
de produtos utilizados em redes do SMP sobre a necessidade da informação dos 
respectivos códigos TAC de seus produtos no sistema SIGA, previamente a sua venda.

4. A fim de sistematizar o procedimento de cadastro do código TAC das unidades 
homologadas pela Anatel na base do sistema SIGA, foi reapresentado naquela reunião 
plenária do grupo de trabalho o modelo de fluxograma abaixo, que deverá ser apresentado ao 
solicitante da homologação no início da contratação do serviço de certificação do produto pelo 
OCD responsável pela condução do processo.

Fluxograma do processo de certificação com cadastro do código TAC no sistema SIGA 

5. Solicitamos que o OCD enfatize ao solicitante sobre a importância e necessidade 
do cadastro de cada código TAC das unidades a serem comercializadas, além de garantir 
conformidade do referido TAC junto à GSMA sob a pena de ter o acesso do terminal 
móvel bloqueado na rede das prestadoras de serviços móveis do país, ainda que este esteja 
homologado pela Anatel, por ausência ou não conformidade da informação na base de dados 
do sistema SIGA. Sendo, assim, de inteira responsabilidade do solicitante da homologação os 
danos causados aos usuários pelo não cumprimento dessa determinação, acordada na 
reunião plenária do grupo de trabalho do Projeto Celular Legal.

6. Por fim, solicita-se que a empresa interessada entre em contato com a ABR 
Telecom (abrtelecom.siga@abrtelecom.com.br) para fins de cadastro dos números TAC e para 
o esclarecimento das demais informações sobre o procedimento em questão.

7. O procedimento operacional de solicitação de inclusão de TACs na base gerida 
pela ABR Telecom encontra-se anexo a este Ofício.

ANEXO: Procedimento Operacional de inclusão de TACs na base da ABR Telecom (SEI 
nº 4102280)



Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Davison Gonzaga da Silva, Gerente de 
Certificação e Numeração, em 07/06/2019, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, 
com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

A autenticidade deste documento pode ser conferida em 
http://www.anatel.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4209475 e o 
código CRC DFA1B895.
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