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Termos e Condições dos Eventos da 

AWS  

Última atualização: 29 de novembro de 2018 

Estes termos e condições (os "Termos") regem o seu registro e participação em qualquer evento 

da AWS (o "Evento") e representam um acordo entre a Amazon Web Services, Inc. (ou outra 

entidade contratante da AWS aplicável indicada na Cláusula 13) ("AWS", "nós", "nos" ou 

"nosso") e você. Você declara para nós que está autorizado a celebrar estes Termos. Por favor, 

confira na Cláusula 12 as definições de certos termos em maiúsculas usados nestes Termos. 

1. Evento 

Você só pode se inscrever e participar do Evento de acordo com estes Termos. Para se inscrever 

no evento, você deve concluir o processo de inscrição no evento e pagar qualquer taxa de 

inscrição. A menos que a página da Web de registro do evento especifique de outra forma ou 

nós o informemos expressamente de outra forma, você deve ter pelo menos 18 anos de idade 

no primeiro dia do evento. A inscrição no evento está sujeita a disponibilidade e pode ser 

encerrada antes do prazo estabelecido, conforme determinado a nosso exclusivo critério. 

Também podemos alterar o programa do evento a qualquer momento, a nosso exclusivo 

critério. 

2. Segurança e Proteção. 

Sua segurança e segurança é importante para nós. Você entende que você e sua propriedade 

podem estar sujeitos a uma revista razoável na entrada do evento. Se você se recusar a 

participar dessas medidas de segurança, poderemos negar sua entrada. Também nos reservamos 

o direito de pedir que você deixe o Evento se o seu comportamento nos causar preocupação 

com relação à segurança dos participantes do Evento. Se negarmos sua inscrição ou solicitarmos 

que você saia, você não receberá um reembolso. 

3. Sua Informação 

3.1  Geralmente Nós lidamos com suas informações de acordo com o Aviso de Privacidade da 

AWS. 

3.2  Compartilhando com os patrocinadores do evento. Podemos fornecer suas informações de 

contato aos Patrocinadores do Evento se (a) você optar por participar de quaisquer sessões ou 

outras atividades no Evento que envolva Patrocinadores de Eventos (caso no qual forneceríamos 

suas informações de contato apenas ao Patrocinador do Evento envolvido em tal sessão ou outra 
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atividade , ou (b) você opte por isso durante o seu cadastro ou opte de qualquer outra forma por 

receber comunicações de nossos Patrocinadores do Evento. 

3.3  Voz e Imagem.  Ao participar das experiências do Evento, você concorda que podemos 

derivar informações de gravações de sua voz e imagens de seu rosto e reter e usar todas as 

informações resultantes, em cada caso, de acordo com o Aviso de Privacidade da AWS. 

4. Licença para o Uso dos Materiais. 

Você concede a nós, aos nossos afiliados e aos nossos contratantes independentes o direito de 

gravar, filmar, fotografar e capturar sua voz e imagem em qualquer mídia no Evento (os “Itens”). 

Ao participar do Evento, você concede à AWS e suas afiliadas, agentes, funcionários e atribui um 

direito irrevogável, não exclusivo, perpétuo, mundial, livre de royalties e licença para usar, 

reproduzir, modificar e distribuir, para qualquer finalidade relacionada aos nossos negócios, toda 

ou qualquer parte dos Itens e outros materiais enviados (incluindo, por exemplo, seu nome e 

informações biográficas) ou apresentados por você (em cópia eletrônica, cópia impressa, ou de 

qualquer outra forma) (coletivamente, os “Materiais”). Podemos editar os Materiais, usá-los 

sozinhos ou em conjunto com outras informações e permitir que outros os usem e divulguem. 

Na máxima extensão permitida por lei, você renuncia a quaisquer direitos morais que possa 

sobre os Materiais. 

5. Taxas 

Cada parte será responsável pelo pagamento de todos os impostos e outras taxas 

governamentais, cobranças, multas, juros e acréscimos aos impostos aplicáveis, que forem 

atribuídos a essa parte sobre ou com relação às transações e pagamentos sob estes Termos. 

Todas as taxas a serem pagas por você são exclusivas dos impostos e taxas aplicáveis, incluindo, 

sem limitação, VAT, impostos especiais de consumo, impostos sobre vendas e transações e 

impostos sobre receitas brutas (“Impostos Indiretos”). A AWS pode coletar Impostos Indiretos 

de você, a menos que você forneça à AWS um certificado de isenção devidamente preenchido 

ou um certificado de permissão de pagamento direto pelo qual a AWS pode reivindicar uma 

isenção disponível do Imposto indireto. 

6. Cancelamento 

6.1  Por Você. Se o evento exigir o pagamento de taxas de inscrição ou de outras taxas, as 

instruções de cancelamento e a política de reembolso do Evento serão listadas na página de 

cadastro do Evento. 

6.2 Por nós. Podemos cancelar o Evento a qualquer momento por motivos que incluem, por 

exemplo, disponibilidade ou adequação do local ou dos palestrantes ou em por motivos de 

segurança, saúde ou medidas de proteção, e podemos negar, limitar ou cancelar seu cadastro no 

Evento a qualquer momento. Nós não somos responsáveis por quaisquer danos, diretos ou 
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indiretos, resultantes de tal cancelamento. Se cancelarmos o Evento ou o seu cadastro e você 

estiver em conformidade com estes Termos, emitiremos um reembolso da taxa de cadastro do 

Evento de acordo com a política de reembolso da página da web do cadastro do Evento. 

6.3  Efeito do cancelamento. Se você ou a AWS cancelar seu registro para o Evento ou se a AWS 

cancelar o Evento, a Cláusula 3, Cláusula 4, Cláusula 5, Cláusula 6.3, Cláusula 7.2, Cláusula 8, 

Cláusula 9, Cláusula 10, Cláusula 11, Cláusula 12 e a Cláusula 13 permanecerão plena força e 

efeito. 

7. Conformidade comercial e ética. 

7.1  Você declara e garante que você e suas instituições financeiras utilizadas para financiar 

quaisquer taxas exigidas para o Evento não estão sujeitas a sanções ou de outra forma 

designadas em qualquer lista de partes proibidas ou restritas, nem são detidos ou controlados 

por tal parte, incluindo mas sem se limitar às listas mantidas pelo Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, pelo governo dos EUA (por exemplo, Lista de Cidadãos Especialmente 

Designados do Departamento da Tesouraria dos EUA e Lista de Invadores de Sanções 

Estrangeiras e a Lista de Entidades do Departamento de Comércio dos EUA), da União Européia 

ou de seus Estados membros, ou outra autoridade governamental aplicável. 

7.2  Você certifica que confirmou com um funcionário de ética apropriado que não há leis, 

regulamentos ou regras federais, estaduais, locais ou institucionais de ética ou de aquisição que 

restrinjam ou proíbam sua participação no Evento ou que, de outra forma, criem um conflito de 

interesse para a AWS. 

8. Assunção de Risco. 

Você reconhece e concorda que a sua participação e participação no evento é voluntária, e você 

entende a natureza do evento. Na máxima extensão permitida por lei, você concorda que você 

assume apenas os riscos associados ao comparecimento e participação do Evento. 

9. Liberação de Reivindicações 

Na máxima extensão permitida por lei, você (você, seus herdeiros, dependentes, representantes 

pessoais, cessionários e qualquer outra pessoa que possa fazer uma reivindicação em seu nome 

ou como resultado de sua morte ou lesão) libera a AWS e suas afiliadas e seus respectivos 

diretores, administradores, funcionários, contratados, representantes, agentes, sucessores e 

cessionários de todas e quaisquer reivindicações, demandas, causas de ações, ações, danos, 

perdas, dívidas, responsabilidades, custos e despesas (incluindo, sem limitação honorários 

advocatícios e custos razoáveis) que você pode ter agora ou no futuro associado de alguma 

forma ao Evento ou aos Itens. 

10. Limitação da Resposabilidade 
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NÓS E NOSSAS AFILIADOS E LICENCIADORES NÃO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR VOCÊ SOB 

QUALQUER CAUSA DE AÇÃO OU TEORIA DE RESPONSABILIDADE, MESMO SE VOCÊ TIVER SIDO 

AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, POR (A) DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, 

ESPECIAIS, CONSEQIENCIAIS OU EXEMPLARES , OU (B) PERDA DE LUCROS, RECEITAS, CLIENTES, 

OPORTUNIDADES OU BOA VONTADE. EM NENHUM CASO, A NOSSA RESPONSABILIDADE 

AGREGADA À DE NOSSOS AFILIADOS E LICENCIADORES SOB ESTE CONTRATO EXCEDERÁ US$ 100. 

AS LIMITAÇÕES NESTA CLÁUSULA 10 APLICAM-SE APENAS AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

11. Disposições Gerais 

11.1  Renúncia. A nossa falha em aplicar qualquer disposição destes Termos não constituirá uma 

renúncia presente ou futura de tal disposição, nem limitará nosso direito de fazer cumprir tal 

disposição em um momento posterior. Todas as nossas renúncias devem ser feitas por escrito 

para serem eficazes. 

11.2  Divisibilidade. Se qualquer parte destes Termos for considerada inválida ou inexequível, as 

partes restantes destes Termos permanecerão em pleno vigor e efeito. Qualquer parte inválida 

ou inexequível será interpretada para efeito e intenção da parte original. Se tal construção não 

for possível, a parte inválida ou inexequível será removida destes Termos, mas o restante 

permanecerá em pleno vigor e efeito. 

11.3  Força Maior. Nós e nossos afiliados não seremos responsáveis por qualquer atraso ou falha 

em cumprir qualquer obrigação sob estes Termos quando o atraso ou falha resultar de qualquer 

causa além do nosso controle razoável, incluindo casos fortuitos, disputas trabalhistas ou outros 

distúrbios industriais, interrupções elétricas ou de energia, materiais ou outras falhas de 

telecomunicações, terremotos, tempestades ou outros elementos da natureza, bloqueios, 

embargos, tumultos, atos ou ordens do governo, atos de terrorismo ou guerra. 

11.4  Cessão; Nenhum Terceiro Beneficiário. Você não irá ceder, ou de outra forma transferir 

estes Termos ou quaisquer de seus direitos e obrigações contidas nestes Termos, sem o nosso 

consentimento prévio por escrito. Qualquer cessão ou transferência que viole esta cláusula será 

anulada. Podemos ceder estes Termos sem o seu consentimento (a) em conexão com uma fusão, 

aquisição ou venda de todos ou substancialmente todos os nossos ativos ou (b) para qualquer 

afiliada ou como parte de uma reorganização societária; e efetivo após tal cessão, o cessionário é 

considerado substituído pela AWS como uma das partes destes Termos, e a AWS é totalmente 

liberada de todas as suas obrigações e deveres a cumprir sob estes Termos. Sujeito ao descrito 

acima, estes Termos serão vinculativos e reverterão em benefício das partes e seus respectivos 

sucessores e cessionários permitidos. Estes Termos não criam quaisquer direitos de beneficiário 

a terceiros em qualquer indivíduo ou entidade que não seja parte destes Termos. 

11.5  Legislação Aplicável. Sujeito à Cláusula 13, as leis do Estado de Washington, sem referência 

a conflitos de leis, regem estes Termos e qualquer controvérsia de qualquer tipo que possa surgir 
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entre as partes. A Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias não 

se aplica a estes Termos. 

11.6  Disputa. SUJEITO À CLÁUSULA 13, QUALQUER DISPUTA OU REIVINDICAÇÃO RELACIONADA 

DE QUALQUER FORMA A ESTES TERMOS SERÁ RESOLVIDA PELA ARBITRAGEM VINCULATIVA, EM 

VEZ DE NO TRIBUNAL, EXCETO QUE VOCÊ SE ENQUADRE NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA 

POR LEI DAS REIVINDICAÇÕES JULGADAS NOS TRIBUNAIS DE PEQUENAS CAUSAS. O ATO DE 

ARBITRAGEM FEDERAL E A LEI DE ARBITRAGEM FEDERAL SE APLICAM A ESTES TERMOS. NÃO HÁ 

JUIZO OU JÚRI NA ARBITRAGEM E A REVISÃO DO TRIBUNAL DE UM PRÊMIO DE ARBITRAGEM 

ESTÁ LIMITADA. NO ENTANTO, UM ÁRBITRO PODERÁ PREMIAR, EM UMA BASE INDIVIDUAL, OS 

MESMOS DANOS E RECURSOS COMO TRIBUNAL (INCLUINDO DANOS INJUNTIVOS E 

DECLARATIVOS DE ALÍVIO OU ESTATUTÁRIOS), E DEVE SEGUIR OS TERMOS DESSES TERMOS 

COMO UM TRIBUNAL. PARA COMEÇAR UM PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM, VOCÊ DEVE 

ENVIAR UMA CARTA SOLICITANDO A ARBITRAGEM E DESCREVENDO SUA REIVINDICAÇÃO PARA 

NOSSA EMPRESA DE ATENDIMENTO CORPORATIVA REGISTRADA, 300 DESCUTES WAY SW, SUITE 

304, TUMWATER, WA 98501. A ARBITRAGEM SERÁ REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO AMERICANA 

DE ARBITRAGEM (AAA) DE ACORDO SUAS REGRAS, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS EM WWW.ADR.ORG 

OU CHAMANDO 1-800-778-7879. O PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARQUIVAMENTO, DA 

ADMINISTRAÇÃO E ARBITRAGEM SERÁ REGIDO PELAS REGRAS DO AAA. NÓS IREMOS 

REEMBOLSAR TAIS TAXAS PARA REIVINDICAÇÕES QUE TOTALIZEM NO MÁXIMO UM VALOR 

INFERIOR A US$ 10.000, A MENOS QUE O ÁRBITRO DETERMINE AS ALEGAÇÕES SÃO BANAIS. NÓS 

NÃO ALMEJAREMOS CUSTOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ARBITRAGEM, A MENOS QUE O 

ÁRBITRO DETERMINE AS REIVINDICAÇÕES SÃO BANAIS. VOCÊ PODE ESCOLHER TER A 

ARBITRAGEM REALIZADA PELO TELEFONE, BASEADA EM SUBMISSÕES ESCRITAS OU EM LOCAL 

MUTUAMENTE ACORDADO. NÓS E VOCÊ CONCORDAMOS QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE 

RESOLUÇÃO DE DISPUTAS SERÃO CONDUZIDOS SOMENTE NUMA BASE INDIVIDUAL E NÃO EM 

UMA AÇÃO CLASSE, CONSOLIDADA OU REPRESENTATIVA. SE, POR QUALQUER MOTIVO, UMA 

RECLAMAÇÃO SE REALIZAR EM TRIBUNAL EM VEZ DE ARBITRAGEM, NÓS E VOCÊ RENUNCIAMOS 

QUALQUER DIREITO A UM JULGAMENTO. CADA UM DE NÓS CONCORDA QUE CADA PARTE 

PODERÁ TRAZER EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA A VIOLAÇÃO OU  OUTRAS MÁ UTILIZAÇÕES DOS 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

11.7  Modificações destes Termos. Podemos modificar estes Termos a qualquer momento, 

publicando uma versão revisada no site da AWS. Os termos modificados entrarão em vigor após 

a publicação. Ao participar do Evento após a data efetiva de quaisquer modificações a estes 

Termos, você concorda em ficar vinculado aos termos modificados. É de sua responsabilidade 

verificar o site da AWS regularmente quanto a modificações nestes Termos. Modificamos estes 

Termos pela última vez na data constante no início destes Termos. 

11.8 Entendimento Integral; Língua Inglesa. Estes Termos representam o acordo integral entre 

você e nós em relação ao assunto destes Termos. Estes Termos substituem todas as 

representações, entendimentos, acordos ou comunicações anteriores ou contemporâneos entre 

você e nós, sejam escritos ou verbais, com relação ao assunto destes Termos. Nós não estaremos 
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obrigados e, especificamente, nos opomos a qualquer termo, condição ou outra disposição que 

seja diferente ou adicional às disposições destes Termos (independentemente de haver ou não 

alteração material destes Termos). Se fornecermos uma tradução da versão em inglês destes 

Termos, a versão em inglês destes Termos prevalecerá se houver algum conflito. 

12. Definições 

“Notificação de Privacidade da AWS” significa a notificação de privacidade localizado em 

http://aws.amazon.com/privacy (e qualquer sucessor ou site relacionado designado por nós), 

conforme possa ser atualizado de tempos em tempos. 

"Site da AWS" significa http://aws.amazon.com (e qualquer sucessor ou site relacionado 

designado por nós), conforme atualizado periodicamente. 

"Patrocinador do Evento" significa um patrocinador terceirizado do Evento. 

13. Disposições Especiais para Certas Jurisdições 

Não obstante qualquer disposição em contrário contida nestes Termos: 

13.1 Argentina. Para qualquer Evento realizado na Argentina: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services Argentina S.R.L. 

(b) Você reconhece que estes Termos foram livremente negociados e que você teve 

acesso a um advogado. 

13.2 Austrália. Para qualquer Evento realizado na Austrália, a entidade contratante da AWS é a 

Amazon Web Services Australia Pty Ltd. 

13.3 Brasil. Para qualquer Evento realizado no Brasil: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon AES Serviços Brasil Ltda. 

(b) O seguinte substitui a Cláusula 5: Todas as taxas e cobranças pagas por você são 

exclusivas das impostos, taxas e deveres, incluindo VAT, GST, imposto sobre uso, impostos 

sobre transações, impostos sobre vendas, etc. Você irá fornecer para nós essa informação 

conforme razoavelmente necessário para determinar se somos obrigados a cobrar esses 

impostos de você, incluindo o seu número de identificação fiscal. Se você tem direito legal 

a uma isenção de qualquer imposto sobre vendas, uso ou transação semelhante, você é 

responsável por nos fornecer certificados de isenção fiscal legalmente suficientes para 

cada jurisdição fiscal. Nós aplicaremos os certificados de isenção de impostos às cobranças 

sob estes Termos que ocorram após a data em que recebermos os certificados de isenção 

de impostos. Se qualquer dedução ou retenção na fonte for exigida por lei, você nos 

notificará e nos pagará quaisquer valores adicionais necessários para assegurar que o 

valor líquido que recebemos, após qualquer dedução e retenção, seja igual ao valor que 

http://aws.amazon.com/privacy
http://aws.amazon.com/
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receberíamos se nenhuma dedução ou retenção na fonte tinha sido exigida. Além disso, 

você nos fornecerá documentação, de acordo com a legislação aplicável, mostrando que 

os valores retidos e deduzidos foram pagos à autoridade tributária relevante por e-mail 

para aws-informe-de-redimentos@amazon.com  e uma cópia impressa para Imposto 

Internacional na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2.041, Torre E, 18º e 19º 

andares, Vila Nova Conceição, 04543-011, São Paulo, Brasil. 

13.4 Canadá. Para qualquer Evento realizado no Canadá, a entidade contratante da AWS é a 

Amazon Web Services Canada, Inc. 

13.5 Chile. Para qualquer Evento realizado no Chile, a entidade contratante da AWS é a Servicios 

Amazon Web Services Chile Limitada. 

13.6 China. Para qualquer Evento realizado na China (para os fins destes Termos, excluem-se a 

Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e 

Taiwan): 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Connect Technology Services (Pequim) 

Co., Ltd. 

(b) A seguinte redação é adicionada ao final da Cláusula 5: Se solicitado por você, a AWS 

emitirá faturas fiscais (“Fapiaos”) de acordo com as respectivas taxas e cobranças 

recebidas integralmente pela AWS. O tipo de Fapiao (ou seja, fatura geral de VAT ou 

fatura especial de VAT) será determinado com base no seu status fiscal e nos documentos 

de suportecomprovativos e informações que você deve fornecer para validação. 

(c) As leis da República Popular da China, sem referência a conflitos de leis, regem estes 

Termos e qualquer disputa de qualquer tipo que possa surgir entre você e nós. Qualquer 

disputa relacionada de qualquer forma a estes Termos será submetida à Comissão 

Internacional de Arbitragem Econômica e Comercial da China (a “Comissão”) para 

arbitragem em Pequim. A arbitragem será conduzida de acordo com as regras de 

arbitragem da Comissão em vigor no momento da solicitação da arbitragem. A sentença 

arbitral é final e obrigatória para ambas as partes. Haverá três árbitros. 

13.7 Colômbia. Para qualquer Evento realizado na Colômbia: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services Colombia S.A.S. 

(b) Qualquer disputa, controvérsia ou diferença decorrente destes Termos será resolvida 

por meio da decisão de um tribunal arbitral com o Centro de Mediação e Arbitragem da 

Câmara de Comércio de Bogotá, que estará sujeito às seguintes regras: (i) o tribunal será 

composto por três árbitros escolhidos por acordo direto entre você e nós. Se as partes não 

conseguirem chegar a acordo sobre três árbitros, as partes informarão a Câmara de 

Comércio dos árbitros com os quais concordaram, e os demais árbitros serão selecionados 

por sorteio da lista fornecida pelo Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de 

mailto:aws-informe-de-redimentos@amazon.com
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Comércio de Bogotá; (ii) os árbitros decidirão de acordo com a lei; (iii) o local da 

arbitragem será Bogotá; e (iv) o processo será conduzido em espanhol. 

13.8  Hong Kong. Para qualquer evento realizado em Hong Kong, a entidade contratante da AWS 

é a Amazon Web Services Hong Kong Ltd. 

13.9 Índia. Para qualquer evento realizado na Índia: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Internet Services Private Limited (“AISPL”). 

(b) As leis da Índia, sem referência a conflitos de leis, regem estes Termos e qualquer 

disputa de qualquer tipo que possa surgir entre as partes. Todas as disputas e diferenças 

decorrentes destes Termos serão encaminhadas à arbitragem por um único árbitro 

nomeado pela AISPL. A decisão e a sentença determinadas por tal arbitragem serão finais 

e obrigatórias para as partes. A arbitragem será conduzida de acordo com as provisões da 

Lei de Arbitragem e Conciliação (Indiana) de 1996, conforme possa estar em vigor de 

tempos em tempos. O processo de arbitragem será conduzido em inglês e a sede da 

arbitragem será Nova Deli. 

(c) O seguinte substitui a Cláusula 5: Todas as taxas e cobranças pagas sob estes Termos 

serão exclusivas dos  Imposto Central sobre Bens e Serviços (“ICMS”) (“Impostos”) que a 

AISPL é obrigada legalmente a cobrar de acordo com as leis aplicáveis. Para efeitos desta 

cláusula, o ICMS incluirá o Imposto Central sobre Bens e Serviços, o Imposto Estatal sobre 

Bens e Serviços, o Imposto sobre Bens e Serviços do Território da União e o Imposto 

Integrado sobre Bens e Serviços, conforme aplicável. Os impostos cobrados pela AISPL 

serão informados na fatura fornecida a você de acordo com as leis aplicáveis. A AISPL 

pode cobrar, e você pagará quaisquer impostos aplicáveis, que são declarados, 

separadamente na fatura. De acordo com o requisito legal sob O ICMS, você fornecerá 

todas as informações necessárias, como o endereço correto DO ICMS, o nome legal e o 

ICMS ("Informações ICMS") para que a AISPL emita faturas ICMS corretas de acordo com 

os requisitos legais aplicáveis. Caso a fatura ICMS fornecida a você esteja incorreta, você 

nos informará em tempo hábil, para permitir que a AISPL corrija a nota fiscal do ICMS. A 

AISPL determinará o local de fornecimento dos serviços com base nas Informações do 

ICMS fornecidas por você e, portanto, cobrará ICMS (ICMS e SGST/UTGST ou IGST) em sua 

fatura. Quaisquer impostos retidos na fonte que possam ser aplicáveis às taxas e encargos 

pagos a nós são para nossa conta. Você pagará as taxas e encargos em nossa fatura 

integralmente (bruto) sem aplicar impostos retidos na fonte. Se você depositar 

separadamente impostos retidos aplicáveis sobre tais taxas e encargos à tesouraria do 

governo aplicável e nos emitir um certificado de retenção na fonte comprovando tal 

depósito, após o recebimento do certificado de imposto retido na fonte em sua forma 

original, reembolsaremos um valor igual aos impostos que são evidenciados como 

depositados. 

13.10 Israel. Para qualquer Evento realizado em Israel: 
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(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services EMEA SARL (Filial de Israel). 

(b) As leis do Luxemburgo, sem referência a conflitos de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer tipo que possa surgir entre você e nós. Qualquer litígio 

relacionado de alguma forma com estes Termos, incluindo quando uma parte buscar 

tutela provisória, será julgado em um tribunal do distrito de Luxemburgo. 

13.11 Japão. Para qualquer Evento realizado no Japão: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services Japan K.K. 

(b) As leis do Japão, sem referência a conflitos de leis, regem estes Termos e qualquer 

disputa de qualquer tipo que possa surgir entre você e nós. Qualquer disputa relacionada 

de qualquer forma com estes Termos, incluindo quando uma parte buscar tutela 

provisória, será julgada no Tribunal Distrital de Tóquio. 

13.12 Malásia. Para qualquer Evento realizado na Malásia, a entidade contratante da AWS é a 

Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd. 

13.13 México. Para qualquer Evento realizado no México, a entidade contratante da AWS é a 

Amazon Web Services México S. de R.L. de C.V. 

13.14 Nova Zelândia. Para qualquer Evento realizado na Nova Zelândia, a entidade contratante 

da AWS é a Amazon Web Services New Zealand Limited. 

13.15 Filipinas. Para qualquer Evento realizado nas Filipinas, a entidade contratante da AWS é a 

Amazon Web Services Philippines, Inc. 

13.16 Cingapura. Para qualquer evento realizado em Cingapura, a entidade contratante da AWS 

é a Amazon Web Services Singapore Private Limited. 

13.17 África do Sul. Para qualquer Evento realizado na África do Sul, a entidade contratante da 

AWS é a Amazon Web Services, Inc. 

13.18 Coreia do Sul. Para qualquer evento realizado na Coreia do Sul, a entidade contratante da 

AWS é a Amazon Web Services Korea LLC. 

13.19 Suíça. Para qualquer Evento realizado na Suíça: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services EMEA SARL, Luxemburgo, 

Zweigniderlassung Zurich. 

(b) As leis do Luxemburgo, sem referência a conflitos de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer tipo que possa surgir entre você e nós. Qualquer litígio 

relacionado de alguma forma com estes Termos, incluindo quando uma parte buscar 

tutela provisória, será julgado em um tribunal do distrito de Luxemburgo. 
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13.20 Taiwan. Para qualquer Evento realizado em Taiwan, a entidade contratante da AWS é a 

Amazon Web Services Taiwan Limited. 

13.21 Tailândia. Para qualquer evento realizado na Tailândia, a entidade contratante da AWS é a 

Amazon Web Services (Thailand) Limited. 

13.22 Emirados Árabes Unidos. Para qualquer evento realizado nos Emirados Árabes Unidos: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services EMEA SARL. 

(b) As leis de Luxemburgo, sem referência a conflitos de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer tipo que possa surgir entre você e nós. Qualquer litígio 

relacionado de alguma forma com estes Termos, incluindo quando uma parte buscar 

tutela provisória, será julgado em um tribunal do distrito de Luxemburgo. Se o processo 

de arbitragem descrito na Cláusula 11.6 não for executável, as partes concordam que 

qualquer controvérsia, disputa ou reclamação resultante desses Termos será julgada nos 

tribunais do Centro Financeiro Internacional de Dubai. 

13.23 Vietnã. Para qualquer Evento realizado no Vietnã: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services Vietnam Company Limited. 

(b) Ao final da Cláusula 10, é acrescentado o seguinte: As partes reconhecem e concordam 

que as práticas comerciais internacionais formam a base para seu acordo mútuo e entrada 

nas disposições desta Cláusula 10. 

(c) Qualquer controvérsia, disputa ou reclamação decorrente ou relacionada a estes 

Termos será resolvida por arbitragem no Tribunal Internacional de Arbitragem da Câmara 

Internacional de Comércio, de acordo com suas Regras de Arbitragem. A arbitragem será 

realizada em Cingapura. Haverá três árbitros. As taxas e despesas dos árbitros e da 

autoridade administrativa, se houver, serão pagas em igual proporção pelas partes. As leis 

do Vietnã irão reger os procedimentos de arbitragem. 

13.24 Outros países da União Europeia. Para qualquer evento realizado em países da Europa, 

Oriente Médio ou África, exceto em um dos países expressamente indicados acima: 

(a) A entidade contratante da AWS é a Amazon Web Services EMEA SARL. 

(b) As leis do Luxemburgo, sem referência a conflitos de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer tipo que possa surgir entre você e nós. Qualquer litígio 

relacionado de alguma forma com estes Termos, incluindo quando uma parte buscar 

tutela provisória, será julgado em um tribunal do distrito de Luxemburgo. 


