
 

TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE - CANAL WHATSAPP TIM 

 
1. O USUÁRIO está ciente e concorda com a utilização do canal WhatsApp da TIM e concorda 

com todas as disposições constantes do presente Termo, declarando ter lido e compreendido o 
mesmo em todos os seus termos e se obrigando a cumprir todas as disposições.  

 
2. O presente TERMO DE USO aplica-se à utilização do canal de comunicação via WhatsApp da 

TIM, por período indeterminado.  

3. Para utilizar o canal, o USUÁRIO está ciente que deve atender aos seguintes requisitos, sem 
qualquer responsabilidade da TIM: 

3.1. Ter 18 anos ou mais; 
3.2. Ter em seu aparelho (telefone, tablet, etc.) o aplicativo WhatsApp instalado, ativo, 

com seu número de telefone da TIM configurado e com o termo de uso do 
WhatsApp devidamente aceito; 

3.3. Ter acesso à internet; 
3.4. Não ter bloqueado ou reportado o perfil WhatsApp da TIM como SPAM.  

 

4. A TIM poderá descontinuar o canal a qualquer momento, de acordo com seu interesse ou 
necessidade. Os USUÁRIOS serão informados sobre o fim do teste do canal previamente. 
 

5. A TIM não fornece nenhuma garantia, declaração ou aval de que o uso do canal será 
ininterrupto ou que estará livre de erros. O USUÁRIO concorda que, periodicamente, 
a TIM poderá remover o canal de comunicação por períodos indefinidos de tempo ou, ainda, 
cancelá-lo a qualquer momento.  
 
 

6.  O USUÁRIO concorda em utilizar o canal apenas para finalidades não vedadas em lei e de 
acordo com os objetivos da da TIM, estabelecidos neste documento. O USUÁRIO também 
concorda que o canal está sujeito à limitação de volume de mensagens e que não enviará 
mensagens sem autorização da TIM, caracterizando SPAM. Sem prejuízo das disposições deste 
Termo, a TIM se reserva ao direito de impedir o uso e acesso do USUÁRIO ao perfil WhatsApp 
da TIM quando constatar o uso indevido do canal e/ou de forma que prejudique o objetivo ao 
qual se presta ou prejudique a comunidade Internet em geral.  

 
7. O USUÁRIO é responsável por seu perfil de WhatsApp e a TIM não se responsabiliza por danos 

causados devido a acessos indevidos à sua conta de WhatsApp.  
 

8. O USUÁRIO concorda em receber sua fatura em seu perfil de WhatsApp, de forma que a 
responsabilidade pela segurança das informações fica a seu próprio cargo. 

9. A TIM se compromete a não utilizar as informações trocadas neste canal e dados do usuário 
para finalidade diversa de avaliação do canal. A TIM segue estritamente toda a legislação 
referente a sigilo e privacidade dos dados dos clientes.  
 

10. A TIM não se responsabiliza por qualquer inaptidão do USUÁRIO em se conectar à Internet 
e/ou ao WhatsApp. A TIM expressamente declara e o USUÁRIO concorda não existir quaisquer 
tipos de garantias de satisfação das expectativas de cada USUÁRIO sobre o canal de 
comunicação disponibilizado, tampouco existindo quaisquer tipos de garantias no que se refere 
à adequação do canal de comunicação disponibilizado a qualquer objetivo em particular. 



 

 
11. A TIM reserva-se ao direito de alterar o presente Termo a qualquer momento, no todo ou em 

parte, sendo que a continuidade do USUÁRIO em usar o canal de comunicação após tais 
modificações será presumida como aceite. É de responsabilidade do USUÁRIO acessar 
regularmente a página web onde se encontra o presente Termo de Uso, a fim de verificar 
eventuais modificações no instrumento. 

 
12. Por se tratar de um novo canal, a TIM poderá escolher grupo de USUÁRIOS que serão 

convidados a participar do mesmo. O cliente deverá ainda, aceitar o presente termo de Uso e 
Política de Privacidade. 
 

13. O teste do canal WhatsApp da TIM não terá custo adicional para o USUÁRIO.  
 

14. O USUÁRIO está ciente e concorda que o canal é para uso pessoal, estando vedada qualquer 
utilização comercial do mesmo, seja a que título for. 
 

15. A TIM tomará todas as providências, dentro do possível, para prevenir a introdução de vírus ou 
outros materiais destrutivos. A TIM não garante o acesso ininterrupto ou livre de erros, 
decorrentes de interrupção por vírus, ataques de hackers, erros de script, corrupção de 
arquivos, pirataria, quebra de segurança, programas incompatíveis ou outros quaisquer que 
impeçam a utilização do canal de comunicação, não assumindo qualquer responsabilidade por 
danos diretos ou indiretos causados em virtude do acesso ao aplicativo ou por impossibilidade 
de acessá-lo. 
 

16. A TIM não se responsabiliza por danos aos USUÁRIOS que acessarem perfis com nomes 
similares aos da TIM, mas que não sejam administrados pela TIM, e não estejam sob as regras 
deste Termo. 

 
17.  O USUÁRIO concorda que deverá tomar todas as medidas necessárias para se prevenir quanto 

a infecção por vírus, de modo a minimizar os riscos de invasão de privacidade no uso do 
aplicativo/canal de comunicação, pois será o único responsável pelos danos ocorridos, não 
remanescendo nenhuma responsabilidade à TIM. 
 

18. Embora o WhatsApp permita a comunicação através de mensagens de voz, o canal utilizado 
pela TIM prevê apenas a comunicação através de mensagens de texto. Assim, o USUÁRIO tem 
ciência que serão desconsideradas eventuais mensagens de voz enviadas.  

 
19. Privacidade:  

 
20.1.  A TIM não divulga a terceiros as informações pessoais recebidas de USUÁRIOS. Podem 

ser consideradas como informações pessoais todas aquelas fornecidas pelo usuário 
(nome, endereço, telefone, fax e e-mail). Tais informações poderão ser utilizadas 
somente para fins de avaliação do novo canal ou caso tenham sido divulgadas pelo 
próprio USUÁRIO. 

 

20.2. As informações coletadas por meio da utilização do canal de comunicação serão 
utilizadas para a adequada prestação de serviços, bem como para aprimorar as 
funcionalidades disponibilizadas por meio do canal, inclusive por meio da geração de 
relatórios estatísticos.  

 



 

20.3.  Ao aceitar os presentes Termos, o USUÁRIO manifesta seu consentimento livre, expresso 
e informado para que os dados coletados sobre este durante sua utilização do canal 
Whatsapp sejam utilizados para as finalidades dispostas acima. 

 
 

20.4. A TIM poderá fazer uso de informações genéricas, tais como idade, sexo, profissão, 
naturalidade e nacionalidade para melhorar a comunicação com os USUÁRIOS. Da 
mesma forma que as informações de caráter pessoal, as informações de caráter genérico 
não serão divulgadas a terceiros sem consentimento do USUÁRIO. 

 
20.5.  Nenhuma pessoa que entre em contato com os USUÁRIOS está autorizada a solicitar-

lhes a senha de atendimento/login particular. A senha de atendimento só será solicitada 
para confirmação da identidade dos USUÁRIOS quando estes entrarem em contato com 
a Central de Atendimento da TIM ou acessarem o site ou APP Meu TIM. 

 
 

20.  A TIM se reserva ao direito de tomar as medidas que considere razoavelmente necessárias ou 
apropriadas para fazer cumprir e/ou garantir o cumprimento de qualquer parte do presente 
Termo (incluindo, sem limitação, o direito de a TIM de cooperar em qualquer processo legal 
relativo ao uso do canal de comunicação, e/ou em uma reclamação de terceiros no sentido de 
que o uso por você do Canal de comunicação é ilegal e/ou viola os direitos de tais terceiros). 

 
21.  O USUÁRIO concorda que a TIM possui o direito, sem responsabilidade perante este, de 

divulgar quaisquer dados de registro e/ou informação da conta do USUÁRIO às autoridades 
responsáveis pelo cumprimento da lei, a funcionários governamentais e/ou a terceiros, na 
medida em que a TIM considere razoavelmente necessárias ou adequadas para fazer cumprir 
e/ou verificar o cumprimento de qualquer parte do presente Termo (incluindo, sem limitação, o 
direito de a TIM de cooperar em qualquer processo legal relativo ao uso do canal de 
comunicação, e/ou em uma reclamação de terceiros no sentido de que o uso por você do canal 
de comunicação é ilegal e/ou viola os direitos de tais terceiros). 

 
 

22. A TIM se empenha em tomar medidas comercialmente justificadas para impedir o acesso 
desautorizado e o uso indevido das informações pessoais dos USUÁRIOS. Em todas as 
transações feitas através do canal Whatsapp são utilizadas as medidas de segurança 
disponíveis para proteger o sigilo e segurança das transações on-line. Autenticações com 
criptografia são utilizadas para garantir que as informações pessoais apresentadas como parte 
do processo de autenticação estejam razoavelmente protegidas contra a intercepção de 
terceiros. A TIM não é responsável por quaisquer informações trafegadas fora do seu canal de 
comunicação, e/ou fornecidas e tratadas diretamente pelo Whatsapp.  

 


