
 

 

 

REGULAMENTO LIBERTY EMPRESA RÁDIOS 
 
O Liberty Empresa Rádios é destinado aos clientes TIM com planos pós-pagos elegíveis. Com ele o cliente realiza chamadas locais e 
de longa distância nacional, pelo código 41, ilimitadas para operadoras de SME com perfil de assinantes pessoa física, que recebem 
chamadas de celulares. O presente regulamento é válido em todo o Brasil.  
 
Operadoras SME com o perfil de assinantes pessoa física válidas para este regulamento: 
- Nextel 
 
1. ADESÃO/VIGÊNCIA 
O Liberty Empresa Rádios é uma oferta válida até 30/06/2014, caso não haja publicação em contrário pela TIM no site. 
 
2.ELEGIBILIDADE 
Clientes dos Planos TIM Liberty Empresa (TIM Liberty Empresa Controle, TIM Liberty Empresa, TIM Liberty Empresa +50, TIM Liberty 
Empresa +100, TIM Liberty Empresa +200, TIM Liberty Empresa +400, TIM Liberty Empresa +800) podem ativar o Liberty Empresa 
Rádios.  
 
3. SOBRE O BENEFÍCIO 
Clientes que contratarem o Liberty Empresa Rádios receberão automaticamente o benefício de realizar chamadas locais e de longa 
distância nacional, pelo código 41, ilimitadas para operadoras de SME com o perfil de assinantes pessoa física válidas neste 
regulamento, que recebem chamadas de celulares. As chamadas realizadas com este benefício não são descontadas do pacote de 
minutos do plano e não são cobradas à parte. Para que o cliente possa receber o beneficio do Liberty Empresa Rádios, o mesmo 
deverá estar adimplente com a TIM. O beneficio será concedido em até 72horas após a contratação do Liberty Empresa Rádios e é 
válido para clientes que estiverem com o mesmo ativo.  
 
4. MENSALIDADE 
Para usufruir do beneficio do Liberty Empresa Rádios o cliente deverá pagar mensalidade de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) 
somada à mensalidade referente à franquia mensal do plano. Este valor poderá ser alterado, mediante aviso prévio feito pela TIM.  
 
5. CANAIS DE ATIVAÇÃO 
O Liberty Empresa Rádios poderá ser ativado através da força de vendas TIM, pela URA *144 do seu TIM ou 1056, de qualquer 
telefone.  
 
6. CUMULATIVIDADE 
O Liberty Empresa Rádios não é cumulativo com o serviço Fale Ilimitado com Rádios.  
 
7. MANUTENÇÃO 
Para manter-se com o Liberty Empresa Rádios ativo, os clientes devem pagar a mensalidade descrita no item 4 deste regulamento. 
Os clientes devem se manter ativos e adimplentes para permanecerem com o beneficio do Liberty Empresa Rádios. Os clientes 
perderão definitivamente o beneficio nos casos de cancelamento do plano, mudança de Área de registro e migração para qualquer 
outro plano que não seja elegível ao Liberty Empresa Rádios. Caso a TIM identifique irregularidades na utilização do Liberty Empresa 
Rádios ou não cumprimento dos termos e condições deste regulamento, a mesma se reserva o direito de bloquear o benefício do 
serviço e o acesso móvel ou excluir, definitivamente, o cliente do plano móvel.  
 
8. REGRAS GERAIS  
Apenas as ligações locais e longa distância nacional (utilizando código 41) para números de operadoras de SME com o perfil de 
assinantes pessoa física válidas neste regulamento, que recebem chamadas de celulares, não serão tarifadas durante a concessão 
do benefício. 
Todos os demais tipos de chamadas destinadas a números SME de outras operadoras e não destinadas a números SME, serão 
tarifados conforme tarifas do Plano TIM Liberty Empresa contratado. As demais tarifas do plano não serão alteradas. Chamadas a 



 

 

 

cobrar não estão contempladas no beneficio do Liberty Empresa Rádios. Quando o cliente ficar inadimplente, o Liberty Empresa 
Rádios ficará suspenso, voltando a ficar ativo quando o cliente ficar adimplente novamente. O benefício oferecido pelo Liberty 
Empresa Rádios é pessoal e intransferível.  
 
9. USO INDEVIDO 
Considera-se uso indevido do benefício quaisquer dos itens abaixo:  

9.1 Comercialização de minutos/serviços.  
9.2 Utilização de equipamentos como GSM Box, Black Box e equipamentos similares.  
9.3 Uso estático (sem mobilidade) do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo cliente, 
a qualquer momento.  
9.4 Recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado, a qualquer momento.  
9.5 Concentração de tráfego de minutos do cliente destinado apenas para a operadora de SME com perfil 
de assinantes pessoa física válida neste regulamento, que recebem chamadas de celulares (SME). O 
cliente deve realizar chamadas (local e longa distância nacional com o código 41), utilizando o beneficio 
do Liberty Empresa Rádios, na mesma proporção em que realiza chamadas (local e longa distância 
nacional) para outras operadoras SMP e SME.  
9.6 Utilização do beneficio para realização de serviços de conferência, ou seja, não está permitida a 
realização de chamadas (local e longa distância nacional com o código 41) para diferentes números de 
qualquer operadora simultaneamente.  
9.7 Utilização do beneficio para uso que não seja de pessoa para pessoa (P2P), não sendo permitida a 
utilização para serviços de Sala de Conversação, teleamizade, telesexo, chat e serviços similares.  
9.8 Se for identificado qualquer uso indevido do beneficio, conforme situações listadas acima, a TIM 
reserva-se o direito de tarifar todos os minutos de cada chamada (local e longa distância nacional com o 
código 41) destinada a operadora de SME com perfil de assinantes pessoa física válida neste regulamento, 
de acordo com as tarifas de cada plano. Esta tarifação terá inicio a partir do 45.001 minuto, pois a TIM 
entende que a utilização do beneficio não foi de acordo com a quantidade de minutos possíveis, dentro 
do período de 1 mês, para sua utilização no tráfego de pessoa para pessoa.  

 
Na hipótese de ocorrência de fato superveniente, que exceda a vontade da TIM, tal como, majoração de tributos inerentes à 
atividade de telecomunicações ou qualquer outro que incida sobre a atividade comercial por ela exercida, alteração dos preços de 
tarifas telefônicas pela Autoridade Federal competente, mudança na política econômica, ou qualquer fato que torne 
excessivamente oneroso o benefício, poderá a TIM, mediante publicação em periódico de grande circulação, revogar o presente 
regulamento.  
 
A ativação do serviço implica a aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições deste regulamento.  
Para mais informações acesse o site www.tim.com.br, ou ligue *144 do seu TIM ou 1056, de qualquer telefone. 


