
 
 

 
REGULAMENTO “LIBERTY CONTROLE” 

 
Liberty Controle é uma oferta da TIM Celular S.A., prestadora do SMP em conjunto com a TIM Celular S.A., 
prestadora do STFC, na modalidade Longa Distância Nacional, destinada somente a pessoas físicas em todo o 
Brasil, que estejam usando o seu acesso dentro da Rede da TIM. 
 
Clientes, pessoa física, que aderirem ao plano pós-pago Liberty Controle, estarão aderindo automaticamente à 
oferta Liberty Controle.  
 
1. PLANOS ELEGÍVEIS 

 

Liberty Controle: códigos 069/PÓS/SMP - TIM Celular Região I e III, 066/PÓS/SMP - TIM Celular Região II. 

2. PERÍODO DE VALIDADE DA OFERTA 
 
A Oferta é válida para adesões até 28/02/2017. Os benefícios da oferta são válidos até 20/04/2017.  

 
3. SOBRE O BENEFÍCIO 

 
3.1 Dentro do valor mensal fixo em Reais (R$39,90) cobrado, uma parte dos créditos será destinada à oferta “TIM 
Liberty”, através da qual o cliente terá direito, sem custo adicional, ao uso ilimitado dos seguintes tipos de 
ligação, para uso no Brasil, dentro da rede TIM: 
 

3.1.1 Ligações locais originadas para números móveis e fixos da TIM. 
3.1.2 Ligações de Longa Distância Nacional, originadas pelo código 41, para números móveis e fixos da TIM. 

 
3.2 Ainda dentro do valor mensal fixo em Reais cobrado, o restante do saldo em Reais (R$) será destinado a 
outros tipos de ligações.  Mesmo após o término deste saldo em Reais (R$) o Cliente continuará usufruindo os 
benefícios da oferta “TIM Liberty”. 

 
3.3 Para as ligações listadas abaixo, o Cliente terá direito ao uso do benefício Infinity, ou seja, serão descontados 
dos créditos (saldo em Reais) do valor mensal fixo e/ou de recargas adicionais, um valor fixo por chamada. 

 
3.3.1  Chamadas realizadas para números fixos locais de outras operadoras; 
3.3.2  Chamadas recebidas em Roaming Nacional; 
3.3.3  Acesso a Internet pagando apenas no dia que usar; 
3.3.4  Torpedos para operadoras SMP e SME com perfil de assinante pessoa física de todo Brasil, sem 
restrição 

 
Para informações sobre as tarifas dos Benefícios Infinity consulte www.tim.com.br 

 
4. Os benefícios listados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 deste regulamento serão concedidos mensalmente para utilização 

em até 30 dias. Caso o cliente realize migração ou cancelamento da Oferta dentro destes 30 dias para utilização 
do benefício, perderá todos os benefícios, inclusive os créditos de franquia remanescentes, caso haja. 

 
5. Benefícios promocionais citados acima serão validos até 20/04/2017. Após este período, a validade passar a ser 

renovada automaticamente a cada 30 (trinta) dias, caso não haja publicação em contrário pela TIM. 
 
6. Promocionalmente o benefício Infinity será aplicado para chamadas de qualquer duração, não havendo restrição 

aos 10 primeiros minutos das chamadas elegíveis. Em caráter promocional a TIM não limitará, por tempo 
indeterminado, a quantidade de chamadas elegíveis ao beneficio. Esta oferta poderá ser cancelada a critério da 
TIM, com aviso prévio. A cobrança por chamada de duração ilimitada para as ligações listadas acima serão 
descontadas dos créditos da franquia de acordo com o preço estabelecido para o plano TIM Liberty Controle. 
Promocionalmente, para o plano TIM Liberty Controle, mesmo após o término dos créditos em Reais da franquia 
contratada, o Cliente também terá direito ao benefício Infinity, sendo descontado um valor fixo por chamada 
dos seus créditos de recarga nas ligações elegíveis, conforme preços vigentes para seu plano. Para isso, é 
necessário que o cliente tenha créditos de franquia ou de recarga ativos e válidos para utilizar o benefício das 
promoções. 

 
Para os demais tipos de chamadas e serviços, a cobrança será por minuto ou evento (dependendo do que está 
sendo utilizado), conforme preços vigentes do plano.  



 
 
 
Para os benefícios listados neste item, todo e qualquer uso que for considerado abusivo da oferta será considerado 
indevido e, para estes casos, a TIM se reserva ao direito de bloquear o cliente.  
 
7. Os benefícios deste plano não se aplicam para chamadas recebidas a cobrar; ligações locais para móveis de 

outras operadoras; ligações de Longa Distância Nacional para números móveis e fixos de outras operadoras 
através de qualquer código de prestadora; ligações de Longa Distância Nacional para números TIM com 
qualquer outro código de prestadora (diferente do 41); Roaming Internacional de Voz e Dados; ligações de Longa 
Distância Internacional através de qualquer prestadora; TIM Torpedo Internacional; TIM TV, ligações para 
códigos não geográficos como 0300, 0500 e 0900; ligações para números especiais tri e quadridígitos; serviços 
adicionais como downloads de sons e jogos, votação e concursos, portais de voz; uso fora de rede da TIM; etc. 

 
8.  Os serviços de Conferência e Portal de Voz não estão disponíveis para clientes do Plano TIM Liberty Controle. 
 
9. Para manter a Oferta “Liberty Controle” os Clientes do plano TIM Liberty Controle devem estar ativos e 

adimplentes. Se o Cliente não pagar a fatura de acordo com sua respectiva data de vencimento, o mesmo 
perderá o benefício de falar ilimitado com números TIM (Local e Longa Distância Nacional com o código 41) e 
passará a ser tarifado por chamada (R$0,50 por chamada). Ao efetuar o pagamento da fatura, o benefício é 
reestabelecido automaticamente em até 120 horas. 

 
10.  MANUTENÇÃO: 
 
10.1 A oferta “Liberty Controle” deve ser usada unicamente para fins de comunicação pessoal e individual.  

 
10.2 Os clientes perderão definitivamente as promoções nos casos de cancelamento do plano, migração para 

qualquer outro plano de serviço ou troca de titularidade ou da área de registro fora do período de validade da 
oferta. 

 
10.3 A TIM poderá suspender os serviços por suspeita de fraude, decorrente, dentre outras práticas, da re-

originização e o redirecionamento de chamadas (by-pass). Na caracterização de tal conduta fraudulenta, a TIM 
poderá realizar o bloqueio ou suspensão do acesso móvel quando constatados, dentre outros, os seguintes 
elementos (sem prejuízo de outros que forem verificados pela empresa como indício de irregularidade na 
fruição do serviço):  

 
10.3.1 Comercialização de minutos/serviços. 
10.3.2 Utilização de equipamentos como GSM Box, Black Box, equipamentos similares e outras práticas.  
10.3.3 Uso estático (sem mobilidade) do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo Cliente e 

recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado, por mês.  
10.3.4 Uso em chamadas originadas de voz locais ou longa distância superior a 10.000 (dez mil) minutos por mês. 

A constatação do uso de tal volume de minutos, isoladamente, não será utilizada como fundamento para a 
suspensão do serviço, senão quando combinada com a verificação de outros elementos de fraude. 
 

10.4 Caso a TIM identifique irregularidades na utilização da oferta ou não cumprimento dos termos e condições 
deste regulamento, a mesma se reserva o direito de excluir definitivamente o cliente participante da oferta. 
 

10.5 Para os casos em que for constatada qualquer violação às regras dispostas neste Regulamento, a TIM 
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a utilização do acesso móvel e cancelar a oferta “Liberty Controle”.  

 
11. FRANQUIA: 
 
11.1  O valor mensal promocional é de R$39,90 válido até 20/04/2017. 
11.2  O valor total da Oferta TIM Liberty Controle  é composto por uma Assinatura sem franquia no valor de R$ 
9,90 e demais benefícios e/ou franquias de voz nos termos deste Regulamento. 

11.2.1  O valor da assinatura sem franquia incluída corresponde ao valor a ser cobrado do Cliente desta 
oferta com periodicidade mensal para ter ao seu dispor o SMP sob as condições previstas nesta oferta sem 
contemplar benefícios como minutos, SMS e internet. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
10.6 O valor é válido para o DF e os seguintes Estados: AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MS, MG, MT, MA, PE, PI, 

PR, PA, PB, RN, RJ, RO, RR, SP, SE, SC e TO. 
 

Para mais informações sobre os serviços que a TIM disponibiliza e seus respectivos preços ligue *144 do seu TIM ou 

1056 de qualquer telefone ou consulte em www.tim.com.br. Deficientes auditivos e de fala, liguem para o 0800 741 

2580 via telefone fixo com TDD. 


