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Novo dígito na telefonia móvel das cidades do 
litoral e interior de São Paulo

Quando os telefones móveis dessas novas regiões terão nove dígitos?

A partir do dia 25 de agosto, DDD’s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Porque o nono dígito será adicionado para estas regiões?

Para dar continuidade ao processo de aumento de disponibilidade de números de
telefones móveis iniciados em 2012. Até 2016 será implementado em todo o País.

ENTENDENDO A RESOLUÇÃO

Qual número será adicionado à frente dos números de telefones celulares dessas 

regiões? 

O número 9 (nove).
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Como ficará o número do telefone?

Será acrescido na sua frente o numeral 9.

Exemplo: 9 9 9 9 - 9 9 9 9Atual

Novo

Os números dos telefones fixos também irão mudar?

Não. Os números de telefones fixos continuarão com 8 dígitos.

O usuário de telefone fixo também terá que discar o nono dígito para chamadas a 

telefones móveis das novas áreas?

Sim. Quem ligar de qualquer telefone – seja fixo ou móvel, para um telefone móvel, de 
qualquer uma dessas áreas, terá que discar, obrigatoriamente, o nono dígito para que a 
ligação seja completada.

9 9 9 9 - 9 9 9 99
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Como serão feitas as ligações de outros Estados para os telefones móveis das novas 

áreas?

Da mesma forma como são feitas hoje, mas com a inclusão do nono dígito.

Exemplo:

0 + cód. Operadora +

As ligações serão completadas caso não seja incluído o número 9?

Por um tempo determinado, as ligações com 8 dígitos serão completadas, para 
adaptação das redes e usuários. Gradualmente, haverá interceptação e o usuário 
receberá mensagem de voz com orientações sobre a nova forma de discagem. Após 
esse período, as chamadas com 8 dígitos não serão mais completadas pelas operadoras.

9 9 9 9 - 9 9 9 99
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O que acontecerá 40 dias após o dia 25 de agosto?

As chamadas feitas com 8 dígitos para números que tenham recebido o 9º dígito 
serão interceptadas pela prestadora e o usuário será orientado a usar a nova numeração. 
Após 40 dias as mensagens, SMS e MMS também não serão enviadas, se forem usados 
apenas 8 dígitos.

O que acontecerá 100 dias após o dia 25 de agosto?

As chamadas feitas com 8 dígitos para celulares que tenham recebido o 9º dígito não 
serão mais completadas. O usuário ouvirá a mensagem de número inexistente sem 
qualquer orientação sobre a nova forma de discagem.

CONTATOS

Informática - Mário Nahime – 3357-4613
Projetos e Processos Corporativos - Iêda Izzo Diglio – 3366-4155
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