
 

REGULAMENTO OFERTA TIM LIBERTY 

  
“TIM Liberty” é uma oferta da TIM S.A, prestadora do SMP para pessoas físicas. 
A adesão à oferta “TIM Liberty”  implica na aceitação total e irrestrita deste Regulamento. 
 
1. ELEGIBILIDADE 
1.1 “TIM Liberty” é uma oferta da TIM válida para Clientes pessoa física de todos os Estados do Brasil e do Distrito 

Federal, na tecnologia GSM, para os seguintes planos pós-pagos alternativos: 

 TIM Liberty: códigos 044/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região I e III, 041/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região II 

 TIM Liberty +50: códigos 060/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região I e III,057/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região II 

 TIM Liberty +100: códigos 051/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região I e III, 048/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região II 

 TIM Liberty +200: códigos 045/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região I e III, 042/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região II 

 TIM Liberty +400: códigos 046/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região I e III, 043/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região II 

 TIM Liberty +800: códigos 047/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região I e III, 044/PÓS/SMP - TIM CELULAR Região II 

 
2. ABRANGÊNCIA  
Este regulamento é válido para todo território nacional. 
 
3. MECÂNICA DE TARIFAÇÃO: 
3.1 Com a oferta “TIM Liberty”, o Cliente terá direito, mediante pagamento de um valor fixo mensal, sem custo 

adicional, ao uso dos seguintes tipos de ligação, para uso no Brasil: 
3.1.1 Ligações locais originadas para números móveis da TIM e números TIM fixo. 
3.1.2 Ligações de longa distância nacional, originadas pelo código 41, para números móveis da TIM e 

números TIM fixo. 
3.1.3 Minutos locais, de acordo com o plano contratado, para falar com números móveis e fixos de outras 

operadoras 
 

 
Liberty+ Liberty+50 Liberty+100 Liberty+200 Liberty+400 Liberty+800 

Ligações TIM-TIM 
(Locais) 

Sem restrição de minutos 

Ligações TIM-TIM 
(LD com o 41) 

Sem restrição de minutos 

Minutos locais 
para outras 
operadoras 

- 50 minutos 100 minutos 200 minutos 400 minutos 800 minutos 

Valor total da 
Oferta* 

R$106,09 R$133,09 R$166,09 R$219,09 R$327,09 R$530,09 

 
 

3.2 O benefício de falar sem restrição de minutos não contempla o recebimento de chamadas a cobrar, mesmo 
que originadas de números TIM. 

3.3 Os minutos locais para outras operadoras que excederem o contratado serão tarifados em R$1,08/minuto. 
3.4 Os minutos para outras operadoras são válidos apenas para ligações locais. As ligações longa distância serão 

tarifadas em R$1,99/minuto. 
3.5 Todos os demais tipos de chamadas e serviços não listados no item 3.1 deste regulamento serão tarifados a 

parte, não estando incluídos na Oferta “TIM Liberty”, como por exemplo: utilização de qualquer serviço fora 
da Rede TIM; uso do serviço de Internet; envio e recebimento de Torpedos; chamadas recebidas a cobrar; 
ligações locais para números fixos e móveis de outras operadoras que ultrapassem o limite de minutos 
contratado; ligações de Longa Distância Nacional para números 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; etc. 
 

4. FATURA  

4.1 Será descrito na fatura:  

4.1.1 Franquia do plano TIM Liberty escolhida no momento da ativação; 

4.1.2 O desconto da Oferta de desconto vigente, caso haja; 

4.1.3 Demais despesas com serviços não incluídos nos benefícios da Oferta, conforme descrito no item 3.4; 

4.1.4 Pacotes de serviços adicionais ao Plano, caso haja. 

4.1.5 Valor da assinatura sem franquia, promocionalmente grátis.  

4.2 A primeira conta poderá ser pro-rata com valor equivalente ao período entre a data de ativação do plano e do 
serviço e a data de fechamento da fatura. 

4.3    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 sem contemplar qualquer benefício de minutos ou de 
qualquer outra natureza. 

 

5 VIGÊNCIA 
5.1 A adesão à Oferta foi encerrada em 15/04/2016.  Para clientes que aderiram nesse período, deve-se 
considerar que: as ligações listadas no item 3.1.1 e 3.1.2 são benefícios promocionais válidos até 20/07/2019. 

 
6 ADESÃO: 
6.1 A adesão à oferta foi encerrada em 15/04/2016. 
6.2 Clientes da base TIM que desejam aderir a esta oferta deverão estar ativos, adimplentes e solicitar a 

mudança para um dos planos elegíveis, conforme item 1.1.  
6.3 Esta oferta não é cumulativa com demais promoções vigentes exceto para aquelas que disponham o 

contrário em seus regulamentos. Desta forma, Clientes da base TIM que optarem pela oferta “TIM Liberty” 
perderão as promoções que porventura possuam como TIM com TIM, Para Toda Vida TIM, Namorados 2003, 
Bônus sem Fronteira e Nova Bônus sem Fronteira. 

6.4 A adesão à oferta “TIM Liberty” está limitada a três acessos por CPF. 
6.5 A oferta TIM Liberty sem pacote de minutos para outras operadoras não está disponível para novas adesões. 
6.6 A Oferta Liberty+100 é válida até 20/07/2019, excepcionalmente para migrações de clientes Pós-Pago, 

através da Central de Atendimento. 
 
7 REGRAS GERAIS: 
7.1 Caso a TIM identifique irregularidades na utilização da oferta ou não cumprimento dos termos e condições 

deste regulamento, a TIM se reserva o direito de suspender a utilização do acesso móvel e cancelar a oferta 
“TIM Liberty”. 

7.2 Para efeito deste Regulamento, os planos Pós-pagos são considerados ativados a partir da data de assinatura 
do respectivo Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP.  

7.3 Na hipótese de ocorrência de fato superveniente que exceda à 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 onerosa a Oferta, poderá a TIM, mediante 
publicação em periódico de grande circulação, revogar a presente Oferta.  

7.4 A oferta “TIM Liberty” deve ser usada unicamente para fins de comunicação pessoal e individual e está 
vedado qualquer tipo de uso comercial das ligações e serviços incluídos na oferta, tais como a 
comercialização, spam, black box entre outras práticas.  

7.5 A TIM se reserva o direito de cancelar a presente oferta e os benefícios nela dispostos, caso ocorra uso 
indevido do benefício concedido.  

7.6 Para efeitos dessa oferta, considera-se uso indevido quaisquer dos itens abaixo:  
7.6.1 Comercialização de minutos/serviços.  

7.6.2 Utilização de equipamentos como GSM Box, Black Box e equipamentos similares.  

7.6.3 Uso estático (sem mobilidade) do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo Cliente 
ou recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado, por mês. 

7.6.4 Utilizações dos torpedos com finalidade comercial, destinados à obtenção de lucro por parte do cliente 



 

7.6.5 Envio de torpedos promocionais através de máquinas, computadores ou outro dispositivo que não seja 
o aparelho celular do cliente. 

7.6.6 Envio de torpedos promocionais indesejados classificados como SPAM. 

7.6.7 Utilizações da oferta Liberty Torpedo para práticas que desrespeitem a lei, a moral e os bons 
costumes, tais como prejudicar membros da comunidade, obter acesso e informações de terceiros.  

7.7 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 “TIM Liberty”.  
 

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, acessem o app de 
contato com CIC para pessoas com deficiência auditiva. 
 

 

http://www.tim.com.br/

