
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – SKEELO E-BOOKS 

O uso dos conteúdos e plataformas digitais relacionados ao Skeelo E-Books implica em 

aceitar a existência e o conteúdo destes Termos e Condições de Uso (“Termo”) pelos seus 

respectivos usuários. 

Portanto, o usuário que não estiver de acordo com o presente Instrumento, não deverá 

aceitar, tampouco utilizar, os conteúdos e as plataformas digitais relacionados ao Skeelo 

E-Books (“Plataforma Skeelo”). 

1. SKEELO E-BOOKS 

1.1 A Gold360 Serviços e Produtos Digitais Ltda. (“Gold360”) desenvolveu e atualmente 

gerencia uma plataforma digital (“Plataforma Digital”) pela qual os clientes de 

operadoras de telefonia móvel em geral, tais como a denominada Claro S.A. (“Claro”), 

Oi Móvel S.A ("Oi"), Nextel Telecomunicações Ltda. (“Nextel”), Algar Telecom S.A 

(“Algar”), a TIM S.A. (“TIM”), e/ou quaisquer outros terceiros interessados terão, 

observados determinados requisitos abaixo especificados, o acesso garantido e contínuo 

às versões digitais completas de várias obras literárias, que serão adquiridas e 

mensalmente disponibilizadas (“Livros”). 

1.2 Referido acesso aos Livros adquiridos será possibilitado mediante a utilização de seus 

respectivos celulares e tablets (especificamente aparelhos que possuam os sistemas IOS 

– a partir da versão 10.3 - e Android – a partir da versão 5.0), por meio de aplicativos. 

2. MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA SKEELO 

2.1 O Skeelo E-Books representa, inicialmente, a concessão de benefícios para os 

seguintes destinatários: 

● Clientes com oferta incluída no Plano da Operadora (“Clientes”): No caso específico 

dos clientes da Claro, Oi, TIM, Nextel e/ou da Algar, aqueles que sejam detentores dos 

planos listados na tabela abaixo, todos oferecidos por mencionada empresa (“Planos”) em 

decorrência da respectiva contratação dos serviços de telefonia e/ou internet móvel 

(“Clientes”): 

Relação de Planos para Enquadramento dos Clientes 

Operadora 

Modalidades de Planos 

Claro 

- Claro Pós 7 GB 

- Claro Pós 10 GB 

- Claro Pós 15 GB 

- Claro Pós 30 GB 



- Claro Pós 60 GB 

- Claro Família 10 GB 

- Claro Família 15 GB 

- Claro Família 30 GB 

- Internet móvel 20 GB 

- Internet móvel 40 GB 

- Internet móvel 120 GB 

TIM 

E-book Light by Skeelo – e-books com valor de mercado entre R$12,00 e R$17,99: 

- TIM Controle Giga A Promo Express 

- TIM Controle Giga A Express 

- TIM Controle Giga A Especial Express 

- TIM Controle Giga B Express 

- TIM Controle Giga C Express 

- TIM Controle Giga B Promo Express 

- TIM Controle A Plus 2.0 

- Tim Beta Lab Mensal 

- Tim Beta Mensal 

- Tim Beta Basic Mensal 

- TIM Black A Light 

E-book by Skeelo – e-books com valor de mercado entre R$18,00 e R$29,90 (somados 

aos livros da categoria anterior): 

- TIM Controle Smart 2.0 

- TIM Controle Redes Sociais 2.0 

- TIM Controle B Plus 

- TIM Pós B Giga 

- TIM Black A 

- TIM Black B 



- TIM Black A Express 

- TIM Black B Express 

E-book Premium by Skeelo – e-books com valor de mercado entre R$29,90 e R$34,90 

(somados aos livros das categorias anteriores): 

- TIM Black C 

- TIM Black C Express 

- TIM Pós C Giga 

- TIM Pós Social Giga 

Nextel 

- M (9 GB/mês) 

- G (22 GB/mês) 

- GG (33 GB/mês) 

Algar 

- Giga Ilimitado 

- Giga Controle 

- Giga Controle Mais 

- Giga Pós 

Oi 

- Oi Mais Smart 8GB 

- Oi Mais Avançado 50GB 

- Oi Mais Top 100GB 

- Oi Mais Controle Avançado 50GB cartão 

- Oi Mais Controle Avançado 50GB boleto 

- Oi Mais Controle Top 100GB cartão 

- Oi Mais Controle Top 100GB boleto 

● Clientes assinantes do serviço de forma avulsa via Operadora (“Outros Clientes”): A 

qualquer outro cliente da Claro, Oi, TIM, Nextel e/ou da Algar que não se enquadre nos 

Planos acima citados e que realizará o pagamento pela utilização da Plataforma Skeelo 

mediante a contratação específica de um dos planos paralelamente oferecidos, que serão 



definidos de acordo com uma variada faixa de preços pelas Operadoras citadas (“Planos 

para Utilização do Produto” ou “Planos de Utilização”); e 

● Clientes assinantes do serviço de forma avulsa via Loja de Aplicativos Apple ou 

Android (“Terceiro Interessado”): Qualquer terceiro que não seja um Cliente ou Outro 

Cliente da Claro, TIM, Oi, Nextel e/ou da Algar e que possua interesse em acessar a 

Plataforma Digital através da contratação nas lojas de aplicativos Google Play e/ou App 

Store (“Terceiro Interessado”). 

2.2 Os Outros Clientes da operadora Oi e Claro poderão contratar o “Skeelo” mediante o 

envio de um SMS: 

Oi 

- Envie um SMS com a palavra MENSAL para R$4,99/mês ou LIVROS para 

R$9,90/mês para o número 6072. 

Claro 

- Envie um SMS com a palavra LEITURA para R$4,99/mês ou LIVROS para 

R$24,90/mês para o número 6065. 

 

2.3 Os Outros Clientes da operadora Oi e Claro que contratarem o “Skeelo” terão acesso 

à gratuidade de 3 dias, com acesso irrestrito à plataforma, válido apenas para a primeira 

contratação. Encerrado o período de gratuidade, pagarão o valor mensal, ainda que não 

tenham acessado à plataforma. 

2.4 Uma vez que os Clientes sejam devidamente configurados como tais, o valor 

correspondente à cessão definitiva dos Livros, abrangendo o acesso completo e irrestrito 

aos Livros distribuídos mensalmente, já estará contemplado na respectiva mensalidade 

cobrada pela Claro, Oi, Nextel, Algar e/ou TIM, conforme aplicável em cada oferta, em 

função da contratação dos Planos de Utilização. 

2.5 Desta forma, os Clientes terão o acesso completo e irrestrito a 01 (um) novo Livro 

por mês. 

2.6 Não obstante o disposto, para que os Outros Clientes possam se beneficiar do acesso 

e da visualização dos Livros, o acesso à Plataforma e aos Livros será cobrado de forma 

adicional, na própria fatura enviada mensalmente pela Claro, Oi, Nextel , pela Algar aos 

Outros Clientes, ou descontado o crédito em caso de plano pré-pago. 

2.7 No caso específico dos Outros Clientes e dos Terceiros Interessados, serão 

disponibilizados os Planos de Utilização de responsabilidade única e exclusiva da 

Gold360. Desta forma, os títulos dos Livros que serão disponibilizados mensalmente e as 

condições necessárias para a ocorrência das trocas dos Livros variam de acordo com cada 

oferta e o Plano de Utilização contratado pelos Terceiros Interessados. 

2.8 Além disso, os Terceiros Interessados poderão se beneficiar da utilização da 

Plataforma e dos Livros e, como resultado, obter os conteúdos completos, irrestritamente, 

relativos aos Livros, mediante a contratação de um Plano de Utilização dos Aplicativos, 



diretamente com a Gold360, conforme o aparelho celular que o Terceiro Interessado 

possuir, observadas as condições de pagamento e demais obrigações específicas, 

aplicáveis a cada um dos Aplicativos disponibilizados em suas respectivas lojas “Apple 

App Store” ou “Google Play Store” pela a Gold360. 

3. DO CONTEÚDO 

3.1 Os Livros mensalmente disponibilizados aos Clientes, Outros Clientes e/ou aos 

Terceiros Interessados serão disponibilizados em função da celebração de contratos 

específicos entre Gold360 com determinadas editoras dos Livros e suas respectivas 

distribuidoras, conforme o caso. 

3.2 Como resultado, já existirá uma organização e ordem prévia, no âmbito da Plataforma 

Skeelo, de quais serão os Livros disponibilizados a cada mês, possibilitando que os 

Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados consigam solicitar, com 

antecedência, a substituição de um determinado Livro a ser oferecido nos meses 

subsequentes, tendo em vista as suas respectivas preferências pessoais e as ofertas e/ou 

Planos de Utilização contratados. 

3.2.1 O prazo para substituição do Livro será de até 24 horas antes da data de entrega do 

próximo Livro. A entrega dos respectivos Livros é mensal; 

3.2.1.1 No caso do 1º livro, o cliente terá até 7 dias a partir da entrada na oferta para 

confirmar o livro recebido ou escolher outro; entende-se por entrada na oferta a data em 

que o Cliente foi inserido na base pela operadora de telefonia móvel, Claro, Oi, Nextel, 

Algar e/ou TIM, e não a data de cadastro. 

3.2.2 Não obstante o disposto no item 3.2 acima, os títulos dos Livros que serão oferecidos 

mensalmente poderão variar, a depender do Plano de Utilização escolhido pelo Outro 

Cliente e/ou Terceiro Interessado, tanto para fins de “Trilha Principal”, quanto para 

fins de substituição de Livros. 

3.2.3 Para melhor esclarecimento, compreende-se como “Trilha Principal” a 

programação padrão relativa à entrega mensal dos Livros aos Clientes, Outros Clientes 

e/ou aos Terceiros Interessados, que variará em função da contratação dos Planos, no 

caso específico dos Clientes, ou, ainda, de acordo com o Plano de Utilização escolhido 

pelos Outros Clientes e/ou pelos Terceiros Interessados; sem que, em todos os casos, 

tenha ocorrido qualquer substituição prévia de Livros. 

3.3 Uma vez que o Livro seja disponibilizado em determinado mês aos Clientes, Outros 

Clientes e/ou aos Terceiros Interessados, estes deverão efetuar o download dos Livros 

disponibilizados, quando, então, passarão a deter acesso irrestrito ao seu conteúdo, 

independentemente de os respectivos Clientes e/ou os Outros Clientes deixarem de 

utilizar os planos de telefonia móvel prestados pela Claro, Oi, Nextel, Algar e/ou TIM, 

por qualquer que seja a razão. 

3.4 Os Livros serão disponibilizados e utilizados apenas tendo em vista a sua exibição 

doméstica, não podendo ser lidos via streaming. 

3.5 Portanto, mediante o acesso à Plataforma Digital, bem como em decorrência do 

download dos Livros, a Gold360 concederá aos Clientes, Outros Clientes e/ou aos 

Terceiros Interessados o direito exclusivo de visualizar e utilizar os Livros de forma 



irrestrita, a qualquer momento após ter sido efetuado o download, inclusive pelo modo 

offline, mas apenas e tão somente para uso pessoal e não comercial. 

3.6 Exceto se especificamente indicado de forma diversa, nem os Clientes, nem os 

Outros Clientes, tampouco os Terceiros Interessados poderão, de qualquer forma, 

modificar, alugar, arrendar, emprestar, vender, distribuir, sublicenciar, transferir ou criar 

direitos e /ou obras derivadas ou baseadas na Plataforma Skeelo e/ou nos Livros, bem 

como não poderão, de qualquer forma, explorar a Plataforma Skeelo e/ou os Livros e 

tampouco remover ou modificar quaisquer capas ou páginas de propriedade dos Livros, 

de qualquer forma que não seja a previamente autorizada por este Termo. 

3.7 Além disso, estes não poderão tentar driblar, modificar, anular, ou de qualquer outra 

forma contornar qualquer sistema digital de gestão de direitos, qualquer outra forma de 

proteção de conteúdo, ou, ainda, quaisquer recursos usados como parte da Plataforma 

Skeelo. 

3.8 Os Clientes, Outros Clientes e/ou aos Terceiros Interessados, poderão exercer o 

direito de transferência de direitos das obras adquiridasrecebida através da Plataforma 

Skeelo à outros Clientes, Outros Clientes ou Terceiros Interessados. 

3.8.1 Os Clientes, Outros Clientes e/ou aos Terceiros Interessados que receberão a 

transferência de direitos das obras, deverão estar devidamente cadastrados na Plataforma 

Skeelo. Caso o mesmo não esteja devidamente cadastrado na Plataforma Skeelo, será 

considerado inelegível para o recebimento dos direitos da obra, permanecendo a obra com 

o detentor inicial dos direitos. 

3.8.2 Os Clientes, Outros Clientes e/ou aos Terceiros Interessados detentores dos 

direitos iniciais da obra, poderão solicitar a transferência de direitos apenas das obras 

efetivamente adquiridasrecebidas, ou seja, obras cuja entrega já tenha sidofoi realizada 

pela Gold360. Excluem-se, portanto, as obras cujo período de troca esteja vigente e obras 

a serem adquiridas futuramente, observadas hipóteses de cancelamento da Plataforma 

Skeeloque ainda serão recebidas em datas futuras. 

3.8.2.1 Dentre as obras efetivamente adquiridasrecebidas, poderão ser transferidas 

aquelas que: ainda não tiverem sido baixadas e/ou já tiverem sido baixadas pelos 

Clientes, Outros Clientes e/ou Terceiros Interessados (iniciadas ou não iniciadas, 

finalizadas ou não finalizadas). 

3.8.3 Ao ser efetivada a transferência de direitos, a obra será definitivamente removida 

da biblioteca digital do detentor inicial  dos direitos da referida obra e passará a compor 

a biblioteca digital do destinatário, que passa a ser o novo detentor dos direitos da obra. 

3.8.4 A transferência de titularidade da obra é definitiva, não podendo o detentor inicial 

dos direitos, por quaisquer meios, reaver a obra. 

3.8.5 A transferência de direitos de uma obra poderá ser realizadatransferida uma única 

vez, dessa forma, o novo detentor dos direitos não poderá exercer uma segunda 

transferência. 

3.8.6 As transferências deverão ser solicitadas exclusivamente através do e-mail 

transferencia@skeelo.app, com o envio do Modelo de Transferência de Direitos de Obras 

(disponível em https://bit.ly/311SewN) devidamente preenchido. O prazo para que a 

mailto:transferencia@skeelo.app


transferência seja efetivada é de 5 dias úteis contados do recebimento da solicitação, 

considerando que todos os requisitos tenham sido observados. 

4. DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA E DOS LIVROS 

4.1 Para fins de utilização da Plataforma Digital, os respectivos Clientes, Outros 

Clientes e/ou os Terceiros Interessados deverão criar uma conta na Plataforma Skeelo 

informando, para fins de cadastro, os dados pessoais (nome, CPF, e-mail, telefone). 

4.2 O número de telefone será solicitado com finalidade exclusiva de realização de uma 

triagem, a fim de verificar se o respectivo requerente da conta representa efetivamente 

um Cliente, Outro Cliente e/ou um Terceiro Interessado. 

4.4.1 Para tanto, será necessário que os Clientes se certifiquem de que estão em dia com 

sua conta de telefone celular e os Outros Clientes estejam em dia com o pagamento de 

seus respectivos Planos de Utilização. 

4.3 Não obstante o disposto, deverão os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros 

Interessados dispor de todos os equipamentos e softwares necessários para que tenham 

acesso à Plataforma Skeelo, e, por conseguinte, aos Livros, incluindo, dentre outros, seus 

telefones celulares ou outros aparelhos de acesso. 

4.4 Deverão os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados, ainda, 

certificar-se de que as configurações disponíveis em seus telefones celulares são 

compatíveis com a Plataforma Skeelo. 

4.5 Além disso, os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados ficam 

cientes de que o acesso e o uso da Plataforma Digital e/ou dos Aplicativos e, por 

conseguinte, o download dos Livros dependerá da cobertura de rede (Wi-Fi, GPRS, 

EDGE, 3G, 4G ou similar) existente no local onde os Clientes, Outros Clientes e/ou os 

Terceiros Interessados se encontrarem. 

4.6 Portanto, para o acesso e o uso dos Aplicativos, tendo em vista o download dos Livros, 

será necessário que os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados tenham 

conexão à Internet. 

4.6.1. Não obstante o disposto no item 4.9 abaixo, uma vez que o download dos Livros 

tenha sido previamente realizado, este conteúdo especificamente baixado poderá ser 

acessado via Plataforma Digital pelos Clientes, Outros Clientes e/ou pelos Terceiros 

Interessados a qualquer momento, sem que haja a efetiva utilização da internet, ou seja, 

no modo offline. 

4.7 O acesso à Internet e qualquer tráfego de dados utilizado para navegação nos 

Aplicativos e para o download dos Livros serão cobrados de acordo com o contrato 

celebrado entre os Clientes e Outros Clientes com suas respectivas operadoras de 

telefonia celular. 

4.8 Em caso de contratação da Plataforma Skeelo mediante a utilização de aparelhos 

incompatíveis com a tecnologia necessária para o seu uso, os Outros Clientes e os 

Terceiros Interessados ficam cientes e concordam que, para fins de pagamento do Plano 

de Utilização por eles contratado, conforme aplicável, os respectivos valores serão 

igualmente devidos e em nenhuma hipótese haverá a restituição por parte da Claro, Oi, 



Nextel, Algar e da Gold360, respectivamente, até que o cancelamento da Plataforma 

Skeelo pelos Outros Clientes e/ou pelos Terceiros Interessados seja realizado. 

4.9 A responsabilidade pela verificação da compatibilidade técnica do aparelho é 

exclusiva dos Outros Clientes e/ou dos Terceiros Interessados. 

5. RESPONSABILIDADES DE USO 

5.1 No caso de contratação da Plataforma Skeelo e sua disponibilização para menores de 

idade, a responsabilidade será exclusivamente do Cliente, dos Outros Clientes ou dos 

Terceiros Interessados, conforme aplicável, atuando na qualidade de responsáveis legais 

do menor, inexistindo qualquer responsabilidade imputável à Gold360 em função da 

utilização indevida dos conteúdos disponibilizados, uma vez que o Cliente, Outros 

Clientes e/ou os Terceiros Interessados, conforme aplicável, serão considerados os 

únicos responsáveis pela guarda e pela utilização do telefone celular ou de qualquer outro 

equipamento que permita o acesso à Plataforma Skeelo. 

5.2 A Gold360 não se responsabilizará por qualquer inaptidão do Cliente, Outros 

Clientes e/ou dos Terceiros Interessados, conforme aplicável, em conectar-se à Internet, 

bem como pelos equipamentos de hardware e software utilizados (aparelhos celulares, 

tablets, computadores ou quaisquer outros equipamentos compatíveis), tendo em vista a 

conexão e o acesso aos Aplicativos correspondentes, necessários para o uso da Plataforma 

Skeelo. 

5.3 Além disso, a Gold360 declara que não existirão quaisquer tipos de garantias de 

satisfação das expectativas não declaradas e próprias de cada Cliente, Outros Clientes 

e/ou dos Terceiros Interessados, conforme aplicável, com relação à Plataforma Skeelo 

disponibilizados ou contratados, conforme o caso, tampouco quaisquer tipos de garantias 

no que se refere à adequação dos conteúdos disponibilizados pelos Aplicativos, com 

relação a qualquer objetivo em particular. 

5.4 No mais, a Gold360 não será responsável por eventuais interrupções da Plataforma 

Skeelo que não lhe sejam atribuíveis e/ou que escapem do seu controle técnico, tais como 

disfunções da rede IP ou telefônica, não sendo, nestes casos, igualmente responsável 

pelos tempos de resposta às demandas do Cliente, Outros Clientes e/ou dos Terceiros 

Interessados. 

5.5 Assim, a Gold360 não garantirá o acesso ininterrupto ou livre de erros em relação aos 

Aplicativos, tendo em vista a eventual interrupção por vírus, ataques de hackers, erros de 

script, corrupção de arquivos, pirataria, quebra de segurança, programas incompatíveis 

ou quaisquer outros que impeçam a visualização correta dos Livros disponibilizados, não 

assumindo qualquer responsabilidade perante os Clientes, Outros Clientes e/ou os 

Terceiros Interessados por danos diretos ou indiretos causados em virtude do acesso ou 

em decorrência da impossibilidade de acessá-los. 

5.6 A Gold360 poderá interromper o acesso à Plataforma Skeelo com o objetivo de 

realizar trabalhos de reparação, correções dos seus sistemas, manutenção e/ou melhoras, 

quando for oportuno. 

5.7 Ademais, a Gold360 não se responsabilizará por danos aos Clientes, Outros Clientes 

e/ou aos Terceiros Interessados, conforme aplicável, que acessarem sites com endereços 



similares ao da Plataforma Digital ou, ainda, aplicativos com funções similares às dos 

Aplicativos que não sejam, por sua vez, administrados pela Gold360 ou, ainda, que não 

sejam regulados por este Termo. 

5.8 Os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados expressamente 

concordam e estão cientes de que a Gold360 não terá qualquer responsabilidade perante 

os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados, seja contratual ou 

extracontratual, por quaisquer danos patrimoniais ou morais, incluindo, sem limitação, 

danos por lucros cessantes, perda de fundo de comércio ou de informações ou outras 

perdas intangíveis resultantes: 

(i) Do uso indevido da Plataforma Skeelo; 

(ii) Do compartilhamento de dados relacionados à Plataforma Skeelo através de redes 

sociais não realizados pela Gold360; 

(iii) Das orientações ou condutas de terceiros com relação à Plataforma Skeelo; e 

(iv) Por motivos de força maior ou caso fortuito e em função dos atos praticados pelos 

próprios Clientes, Outros Clientes e/ou pelos Terceiros Interessados. 

5.9 A Gold360 não se responsabilizará, em qualquer hipótese, pela devolução de valores 

eventualmente cobrados resultantes: 

(i) Da incompatibilidade entre os elementos de hardware e software, empregados pelos 

Clientes, Outros Clientes e/ou pelos Terceiros Interessados, tendo em vista a execução 

da Plataforma Skeelo prestados no âmbito dos Aplicativos, conforme aqui elencado; 

(ii) Caso os equipamentos dos Clientes, Outros Clientes e/ou dos Terceiros 

Interessados não atenderem aos requisitos mínimos computacionais para a exibição dos 

conteúdos e execução da Plataforma Skeelo prestados no âmbito dos Aplicativos, 

conforme o caso; 

(iii) De erro, atribuível somente aos Clientes, Outros Clientes e/ou aos Terceiros 

Interessados, em função de suas expectativas com relação aos conteúdos e execução da 

Plataforma Skeelo prestados no âmbito dos Aplicativos; 

(iv) Da não observação, por parte dos Clientes, Outros Clientes e/ou dos Terceiros 

Interessados, dos procedimentos estabelecidos no presente documento e nas demais 

instruções fornecidas na nos Aplicativos, conforme aplicável; 

(v) De atos de má-fé; e 

(vi) Pela desistência da Plataforma Skeelo, quando estes já se tiverem sido contratados. 

6. CANCELAMENTO DA PLATAFORMA SKEELO 

6.1 Os Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados poderão, a qualquer momento, 

realizar o cancelamento da Plataforma Skeelo, observados os seguintes requisitos, 

conforme aplicável: 



(i) Os Outros Clientes cancelarão os seus respectivos Planos de Utilização enviando uma 

mensagem SMS com o texto SAIR para os números abaixo indicados: 

Operadora 

Valor do Plano de Utilização 

Números para cancelamento 

Claro 

R$24,90/mês 

6065 

Claro 

R$4,99/mês 

6065 

Oi 

R$4,99/mês 

6072 

Oi 

R$9,90/mês 

6072 

(ii) Os Terceiros Interessados cancelarão os seus respectivos Planos de Utilização 

mediante o gerenciamento de assinaturas na sua própria loja de aplicativos (“Apple App 

Store” ou “Google Play Store”), instalada em seu respectivo aparelho celular. 

6.2 Ao cancelar a Plataforma Skeelo, não serão mais disponibilizados, tanto pela 

Plataforma Digital, quanto pelos Aplicativos, novos Livros aos Outros Clientes e/ou aos 

Terceiros Interessados. 

6.2.1 Não obstante as consequências decorrentes do cancelamento, conforme estabelecido 

no item 6.2 acima, permanecerá ativo aos Outros Clientes e/ou aos Terceiros 

Interessados o acesso aos Aplicativos, para que possam visualizar todos os Livros a eles 

disponibilizados antes da datado referido cancelamento. 

6.2.2 Os “Clientes” que deixarem de fazer parte do Plano da Operadora elegível à oferta, 

também passam a não receber novos livros. Permanece o acesso aos Aplicativos, para que 

possam visualizar todos os Livros a eles disponibilizados até referido momento. 

6.3 O cancelamento da Plataforma Skeelo não gera nenhuma multa para os Outros 

Clientes e/ou os Terceiros Interessados. 



6.4 Se não houver o cancelamento formal da Plataforma Skeelo pelos Outros Clientes 

ou pelos Terceiros Interessados, por meio de uma das formas acima especificadas, a 

Plataforma Skeelo será renovada automática e continuamente, com a disponibilização 

mensal de Livros. 

6.4.1 Em caso de falta de créditos (exclusivamente para os detentores do Plano Pré-Pago) 

ou bloqueios na conta, a disponibilização mensal dos Livros será suspensa, até que tais 

situações sejam devidamente regularizadas; 

6.4.2. Da mesma forma, os Planos de Utilização contratados pelos Terceiros 

Interessados e a consequente disponibilização mensal dos Livros serão suspensos até que 

estes regularizem quaisquer irregularidades verificadas (tais como a realização de 

pagamento mediante a utilização de cartão de crédito com data de validade expirada, 

dentre outas situações semelhantes). 

6.5 Por fim, a Gold360 poderá cancelar a Plataforma Skeelo com comunicação prévia 

mínima de 30 dias aos Clientes, Outros Clientes e/ou aos Terceiros Interessados, a seu 

exclusivo critério, por qualquer motivo e sem que seja devida qualquer indenização, 

pagamento ou restituição, a que título for. 

6.5.1 A Gold360 se responsabilizará pela manutenção do acesso aos livros já 

disponibilizados aos Clientes, Outros Clientes e/ou aos Terceiros Interessados. 

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

7.1 Todos os conteúdos disponibilizados na Plataforma Digital e nos Aplicativos serão 

protegidos pelas leis de Propriedade Intelectual aplicáveis e por outras leis, incluindo, 

sem limitação, o Código Civil e a Lei de Direitos Autorais. 

7.2 Ao acessar a Plataforma Digital e os Aplicativos, os Clientes, Outros Clientes e os 

Terceiros Interessados declaram que irão respeitar todos os direitos de Propriedade 

Intelectual e Industrial, bem como os decorrentes da Proteção das Marcas registradas, 

relacionados tanto com a Plataforma Skeelo em si quanto, especificamente, com os 

Livros, além de todos os Direitos Autorais referentes a terceiros que porventura estejam, 

ou estiveram, de alguma forma relacionados com a Plataforma Skeelo ou, mais 

particularmente, com os Livros. 

7.3 Aos Clientes, Outros Clientes e/ou aos Terceiros Interessados não serão conferidos 

quaisquer direitos de uso dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes, obras 

literárias, artísticas, dentre outras, que estejam contidos ou disponíveis na Plataforma 

Digital, nos Aplicativos e, principalmente, nos Livros. 

7.4 Os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados não utilizarão os 

Livros, disponibilizados nos Aplicativos, conforme o caso, de nenhuma outra forma que 

não seja aquela que esteja em conformidade com os termos e condições deste Termo. 

7.5 É proibida a reprodução de quaisquer partes ou conteúdos presentes nos Livros, sob 

qualquer forma ou meio, salvo conforme expressamente permitido sob o presente 

Instrumento, incluindo, mas não se limitando a, em caso de apropriação ou sobrecarga da 

capacidade de rede, para fins de disponibilização da Plataforma Skeelo. 



7.6 O uso da Plataforma Skeelo e/ou dos Livros mensalmente disponibilizados, salvo para 

os fins de utilização estritamente permitidos pelo presente Termo, é expressamente 

proibida e viola os direitos de propriedade intelectual de terceiros, podendo os Clientes, 

Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados ficarem sujeitos ao pagamento de 

indenizações pecuniárias por violação de Direitos Autorais, além das demais penalidades 

cabíveis. 

7.7 Os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados assumem toda e 

qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ou criminal, pela utilização indevida das 

informações, textos, gráficos, marcas, obras, enfim, todo e qualquer Direito de 

Propriedade Intelectual ou Industrial relacionadas à Plataforma Skeelo e/ou aos Livros. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O presente Termo poderá ser alterado a qualquer momento a critério exclusivo da 

Gold360, especialmente, mas não se limitando a, em função da possibilidade de novas 

operadoras de telefonia móvel passarem a disponibilizar o Skeelo E-Books, bem como 

tendo em vista a necessidade de adequação da Plataforma Skeelo à legislação aplicável. 

8.2 Ademais, os valores dos Planos de Utilização, no caso dos Outros Clientes e/ou dos 

Terceiros Interessados poderão ser alterados ou revistos/reajustados, a qualquer tempo, 

atendidos os procedimentos em vigor para alteração de tarifas para o serviço. 

8.3 A omissão ou tolerância da Gold360 em exigir o estrito cumprimento do presente 

Termo não implicará em novação ou renúncia a quaisquer direitos, sendo consideradas 

meras liberalidades, não afetando os seus respectivos direitos, que poderão ser exercidos 

a qualquer tempo. 

8.4 Na hipótese em que qualquer estipulação ou disposição do presente Termo venha a 

ser declarada nula ou não aplicável, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará o restante 

do Termo, que permanecerá em pleno vigor e eficácia. 

8.5 Quaisquer questões não tratadas no presente Termo serão tratadas diretamente pela 

Gold360 através do canal contato@oskeelo.com.br. 

8.6 As Condições deste Termo serão regidas e interpretadas de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. Quaisquer ações judiciais que digam respeito ou sejam 

pertinentes a este Termo ou ao seu objeto serão instauradas somente na Cidade de São 

Paulo-SP (Foro Central de São Paulo). 

9. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

9.1 Os Clientes, Outros Clientes e/ou os Terceiros Interessados fornecerão, ao 

acessarem os Aplicativos, suas informações pessoais (nome, CPF, e-mail, telefone) e suas 

interações com os Livros disponibilizados (tais como última página lida dos Livros, 

arquivamento de conteúdo, memória disponível, tempo de operação, arquivos de log e 

potência do sinal). 

9.2 As informações fornecidas à Gold360 para fins de uso da Plataforma Skeelo poderão 

ser armazenadas por até 05 (cinco) anos em servidores que poderão, inclusive, estar 

localizados fora do Brasil. Quaisquer informações recebidas relativas aos Clientes, 



Outros Clientes e/ou aos Terceiros Interessados serão tratadas em conformidade com 

a Política de Privacidade aplicável. 

9.3 A Gold360 respeita a privacidade dos Clientes, Outros Clientes e/ou dos Terceiros 

Interessados, garantindo que não se utilizará de nenhum dado pessoal destes para meios 

diferentes aos do uso da Plataforma Skeelo ora oferecidos. 

9.4 A Política de Privacidade relativa ao uso da Plataforma Skeelo está de acordo com a 

legislação aplicável e não se aplicará a nenhuma outra informação fornecida, recolhida 

ou obtida pela Gold360 ou, ainda, por nenhum outro meio, exceto caso assim seja 

expressamente declarado. 

 


