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Acesse o App 
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TIM S/A, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, n° 850, bloco 01, sala 1212, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/ME 

nº 02.421.421/0001-11, e o(a) CLIENTE com os dados acima citados, juntos aqui denominados “Partes”. 

Considerando que o(a) CLIENTE contratou o plano/oferta acima indicado, as Partes resolvem celebrar o presente Contrato de 

Fidelização, regido pelas condições a seguir descritas: 

1. Conforme Resolução nº 632/2014 da Anatel, o(a) CLIENTE, tendo recebido uma condição comercial especial na aqu isição de 

um aparelho celular e/ou um desconto diferenciado no valor da Plano/Oferta acima, se compromete a fidelizar na base de clientes 

ativos da TIM, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste Instrumento. 

2. Caso o(a) CLIENTE solicite a suspensão do serviço contratado junto a TIM, ou ainda, tenha os serviços suspensos por falta de 

pagamento, ficará interrompido o prazo de fidelização, voltando a ser contabilizado esse prazo após o reestabelecimento do 

serviço. 

3. Caso o(a) CLIENTE solicite o cancelamento de seu contrato, ou tenha seu contrato encerrado por inadimplência antes do 

término do prazo de fidelização de 12 (doze) meses, estará sujeito ao pagamento de multa proporcional a cada benefício 

concedido e ao tempo restante de fidelização, conforme valores no Anexo I deste Contrato, exceto no caso de descumprimento 

de obrigação contratual ou legal por parte da TIM. 

4. Caso o(a) CLIENTE durante o prazo de fidelização, solicite migração entre plano/oferta, com alteração das condições 

estabelecidas, as seguintes regras deverão ser observadas: 

4.1. Se o novo Plano/Oferta representar uma franquia menor, ou caso faça adesão a alguma oferta não elegível, será considerada 

quebra do prazo de fidelização, estando sujeito(a) ao pagamento das multas de forma proporcional;  

4.2. No caso de migração para um Plano/Oferta elegível ao benefício, de franquia superior, não estará sujeito(a) ao pagamento 

de multa e o prazo de fidelização continuará correndo; 

4.3. O valor devido pelo(a) CLIENTE, pelas multas, será cobrado pela TIM, mediante envio de fatura nos ter mos acordados no 

Contrato do serviço contratado; 

4.4. O cancelamento de qualquer outro serviço, exceto se do serviço de telefonia, não sujeitará o(a) CLIENTE ao pagamento de 

multa e não afetará as condições acordadas. 

5. Na hipótese de uma das disposições ser declarada nula ou inexequível por qualquer tribunal ou jurisdição, tal declaração não 

afetará a validade do negócio como um todo. 

6. As obrigações e os direitos decorrentes do Contrato não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros sem a prévia an uência 

da outra Parte, salvo de para situações de operações societárias incorridas pela TIM.  

7. Por meio da assinatura deste Contrato, o(a) CLIENTE declara que foi informado(a) da aceitação de benefícios atrelados à 

fidelização mínima e que tal aceitação é facultativa, nos termos do art. 57§ 4º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor 

de Serviços de Telecomunicações – RGC - , aprovado pela Resolução nº 632, de 07 de março de 2014 expedida pela Anatel.  

8. O(A) CLIENTE reconhece que lhe foi dada a oportunidade de contratar os serviços prestados pela TIM e/ou adquirir o(s) 

aparelho(s) sem os benefícios oferecidos através deste Contrato. 

9. Quaisquer comunicações, notificações e intimações relativas ao cumprimento deste Contrato deverão ser feitas por meio  da 

Central de Relacionamento da TIM. 

10. O presente Contrato é regido pela legislação aplicável, especialmente o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de 

Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 07 de março de 2014, expedida pela Anatel. 

11. Este Contrato não afasta, naquilo que não conflitar, as disposições do Regulamento do Plano/Oferta contratado pelo(a) 

CLIENTE, e do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as Partes.  

 

12. O tratamento dos dados pessoais do CLIENTE será realizado pela TIM no conforme disposições do contrato de prestação de 

serviço estabelecido entre as Partes. 

https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce
https://site.tim.com.br/sp/para-voce


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM S/A, CNPJ nº 02.421.421/0001-11, Avenida João Cabral de Mello Neto, n° 850, bloco 01, sala 1212, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ 

Acesse o App 
Meu TIM 

Esse é o contrato de fidelização da sua oferta. Aqui você 

encontra as regras, tabelas de multa e as principais informações. 

Fale com a TIM Ligue: *144 ou 1056 APP Meu TIM Tim.com.br  → Versão 002/2022 

Classificado como Público 

13. Fica eleito o Foro do(a) domicílio/sede do(a) CLIENTE, para resolver quaisquer questões decorrentes ou relacionadas ao 

presente Contrato. 

Anexo 01 
 

Valores da Multa em caso de rescisão de contrato referente à fidelização de Plano Pós Pago: 

Plano Benefício Multa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

TIM Black Multi A 
Hero 3.0 

R$60,0 R$708,0 R$708,0 R$649,0 R$590,0 R$531,0 R$472,0 R$413,0 R$354,0 R$295,0 R$236,0 R$177,0 R$118,0 R$59,0 

TIM Black Multi B 
Hero 3.0 

R$60,0 R$708,0 R$708,0 R$649,0 R$590,0 R$531,0 R$472,0 R$413,0 R$354,0 R$295,0 R$236,0 R$177,0 R$118,0 R$59,0 

TIM Black C 3.0 R$60,0 R$708,0 R$708,0 R$649,0 R$590,0 R$531,0 R$472,0 R$413,0 R$354,0 R$295,0 R$236,0 R$177,0 R$118,0 R$59,0 

TIM Black Multi D 
3.0 

R$60,0 R$708,0 R$708,0 R$649,0 R$590,0 R$531,0 R$472,0 R$413,0 R$354,0 R$295,0 R$236,0 R$177,0 R$118,0 R$59,0 

TIM Black A 3.0 R$30,0 R$348,0 R$348,0 R$319,0 R$290,0 R$261,0 R$232,0 R$203,0 R$174,0 R$145,0 R$116,0 R$87,0 R$58,0 R$29,0 

TIM Black B 3.0 R$30,0 R$348,0 R$348,0 R$319,0 R$290,0 R$261,0 R$232,0 R$203,0 R$174,0 R$145,0 R$116,0 R$87,0 R$58,0 R$29,0 

TIM Black C Hero 
3.0 

R$30,0 R$348,0 R$348,0 R$319,0 R$290,0 R$261,0 R$232,0 R$203,0 R$174,0 R$145,0 R$116,0 R$87,0 R$58,0 R$29,0 
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