
BLOQUEIO DE APARELHOS 
CELULARES IRREGULARES 
NO BRASIL 
| AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E NA COMISSÃO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  

| CÂMARA DOS DEPUTADOS 

| EDUARDO LEVY 
| BRASÍLIA, 17 DE OUTUBRO DE 2017 



242 
milhões de 

Celulares 

27  
milhões de 

Banda 
Larga Fixa 

42  
milhões de 

Telefones 
Fixos 

19  
milhões de  

Tv por 
Assinatura 

330 milhões de clientes 

Os serviços de telecomunicações são 
amplamente utilizados pela população 



Todo aparelho 
celular possui um 
IMEI1, que é um 
número único, 
padronizado 

mundialmente pela 
GSM Association2 

 
1 IMEI = International Mobile Equipment Identity 

2 GSM Associaton = formada em 1995, é uma associação de operadoras 
móveis e empresas relacionadas dedicadas a apoiar a normalização, 
implementação e promoção do sistema de telefonia móvel 



Todo celular sai da 
fábrica com o IMEI 

gravado. 
As operadoras não 

têm qualquer 
responsabilidade 

sobre esse processo 

A adulteração do IMEI, assim como a de 
um chassi de um carro, é uma fraude 



Quando um celular é 
roubado ou extraviado é 

necessário pedir, além 
do bloqueio da linha, 

também o bloqueio do 
aparelho para que seja 

impedido de ser 
utilizado nas redes das 

empresas 



As operadoras de celular 
possuem, desde 2000, um 

sistema para o combate ao uso 
de celulares extraviados, 

furtados ou roubados 
chamado  

CEMI - Cadastro de Estações 
Móveis Impedidas 



O sistema foi 
desenvolvido e é 

mantido e operado 
pela ABR Telecom*, 

que tem as empresas 
de telecomunicações 
brasileiras como suas 

associadas 
 * Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações 



Os procedimentos para bloquear 
um aparelho são muitos simples 

Conhecer o IMEI do seu aparelho 
• Ao digitar *#06# o IMEI aparece na tela do aparelho 
• O IMEI também pode ser consultado nos ajustes do 

aparelho ou na própria caixa do celular 
• Importante ter esse número anotado e guardado 

Comunicar a sua operadora o extravio, furto ou 
roubo do aparelho 
• Informar o número do telefone e o IMEI do aparelho 

O IMEI é único para cada aparelho, no Brasil e no mundo.  
Uma vez bloqueado, o aparelho não poderá ser habilitado em nenhuma 

operadora brasileira e em cerca de 57 operadoras internacionais 



Hoje, o celular 
roubado, furtado ou 
extraviado somente 

possui valor no 
mercado porque a 

adulteração 
(clonagem) do IMEI é 

fácil de ser feita 

O Setor apoia as iniciativas 
legislativas que criminalizam a 

adulteração do IMEI 

PL 990/2015 e PL 1.381/2015 



Existem algumas 
formas, todas 

ilegais, de fazer a 
adulteração do IMEI 

de um celular 

Há tutoriais simples na 
internet que ensinam como 

fazer a adulteração 



Faz o download do software para trocar o IMEI  





Essa adulteração não acontece só no Brasil 



É fácil encontrar 
celulares 

vendidos no 
mercado, sem a 
certificação da 
Anatel e com o 

IMEI regular 



Desde o final de 2014, 
os celulares impedidos 
no Brasil estão na base 

de dados da GSMA, 
possibilitando que este 
bloqueio se estenda a 
alguns países que têm 
acordo com GSMA e 

vice-versa 
Base de dados de 57 

operadoras de 19 países 



Em ago/15 apresentamos na Comissão de Defesa do 
Consumidor as iniciativas que estavam sendo 

implementadas para melhorar o procedimento de bloqueio 
de aparelhos 



Já implementado! 



Nessa base de dados já existem 
hoje 46 milhões de aparelhos 

boqueados, sendo 8,7 milhões de 
aparelhos que o pedido de bloqueio 

foi feito no Brasil 



Já implementado! 



Já implementado! 



Já implementado em 
17 UFs  

A iniciativa depende da 
Secretaria de Segurança 

de cada Estado 



Já implementado em 17 UFs 



O roubo e fraude dos aparelhos 
celulares é um problema mundial 

No Brasil, deve haver um esforço 
conjunto do governo, do órgão 
regulador, dos fabricantes de 

aparelhos celulares e das 
operadoras de telefonia celular 

para que haja evolução nas 
tratativas deste problema 

As operadoras no Brasil contribuem 
proativamente nessa questão, dentro 
do limite de suas responsabilidades e 

capacidade técnica 



Existe uma discussão 
mundial sobre o assunto 

onde o setor está buscando 
soluções para aumentar a 
segurança e a proteção do 

registro de IMEIs no 
processo de fabricação dos 

aparelhos 

É fundamental o comprometimento dos 
fabricantes de aparelhos na procura de 

uma maior segurança e proteção do IMEI  
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