
 
A tradução abaixo destina-se apenas a fins informativos. Em caso de discrepância, inconsistência ou 
conflito entre esta tradução e a versão em inglês (especialmente, especialmente em razão de atrasos 
na tradução), a versão em inglês prevalecerá. 

Política de Uso Aceitável da AWS 
 
Atualizado pela última vez em: 1.° de julho de 2021 
Esta Política de Uso Aceitável (“Política”) rege o seu uso dos serviços oferecidos pela Amazon Web 
Services, Inc. e por suas afiliadas (“Serviços”) e do(s) nosso(s) site(s), inclusive 
http://aws.amazon.com (“Site da AWS”). Poderemos alterar esta Política por meio da publicação de 
uma versão revisada no Site da AWS. Ao utilizar os Serviços ou acessar o Site da AWS, você 
concorda com a versão mais recente desta Política.  
 
Você não pode utilizar, facilitar ou permitir que outros utilizem os Serviços ou o Site da AWS: 
• para atividades ilegais ou fraudulentas;  
• para violar os direitos de terceiros;  
• para ameaçar, incitar, promover ou incentivar ativamente a violência, o terrorismo ou outros danos 

graves;  
• para atividades ou conteúdos que promovam a exploração ou o abuso sexual infantil;  
• para violar a segurança, integridade ou disponibilidade de usuários, redes, computadores ou 

sistemas de comunicações, aplicativos de software ou dispositivos de rede ou computação;  
• para distribuir, publicar, enviar ou facilitar o envio de e-mails em massa não solicitados, ou outras 

mensagens, promoções, publicidade ou solicitações (ou “spam”).  
 
Investigação e aplicação  
Poderemos investigar suspeitas de violação desta Política e remover ou desativar o acesso a 
conteúdos ou recursos que violem esta Política. Você se compromete a cooperar conosco na correção 
de violações.  
 
Ao determinarmos a ocorrência de violação desta Política, poderemos considerar a sua possibilidade e 
disposição de cumprir esta Política, inclusive as políticas e os processos estabelecidos que você tenha 
para impedir ou identificar e remover atividades ou conteúdos proibidos. 
 
Denúncia de violações  
Para denunciar violações a esta Política, siga o nosso processo de denúncias de abusos.  

https://aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/contact-us/report-abuse/
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