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A tradução a seguir é fornecida para sua conveniência, apenas. Se houver quaisquer discrepâncias 

ou disposições conflitantes entre essa versão traduzida e a versão em Inglês (incluindo, mas não 

limitado a, atrasos na tradução), a versão em Inglês deverá prevalecer. 

Estes Termos & Condições de Treinamento da AWS (estes “Termos”) contêm os termos e 

condições que irão reger seu acesso a e o seu uso de quaisquer Serviços de Treinamento da AWS 

(conforme abaixo definido), e constituem um contrato entre a Amazon Web Services, Inc. (ou 

outra pessoa jurídica contratante da AWS, indicada na Cláusula 12 abaixo, conforme aplicável) 

(“AWS”, “nós”, “nos” ou “nosso”) e você ou a pessoa jurídica que você representa (“você”). Estes 

Termos passarão a vigorar quando você clicar o botão “Eu Aceito” ou selecionar a caixa 

apresentada com estes Termos ou, se anterior, quando você usar quaisquer Serviços de 

Treinamento da AWS (“Data de Vigência”). Você declara para a AWS que você possui capacidade 

legal para contratar (por exemplo, você não é menor de idade). Se você estiver aceitando estes 

Termos em nome de uma pessoa jurídica, como, por exemplo, pela empresa na qual você trabalha, 

você declara para a AWS que você possui autoridade legal para vincular a referida pessoa jurídica. 

Verifique a Cláusula 11 para referências de definições de alguns termos iniciados em letras 

maiúsculas e utilizados nestes Termos. 

1. Acesso aos Serviços de Treinamento da AWS. 

1.1 Aspectos Gerais. 

Você poderá acessar e usar os Serviços de Treinamento da AWS em conformidade com estes 

Termos. Outros termos poderão ser aplicáveis a algumas Classes de Treinamento da AWS, e 

quaisquer destes termos adicionais serão previstos em um contrato em separado a ser firmado 

entre você e a AWS. Você concorda e reconhece que você aceitou estes Termos e que irá usar os 

Serviços de Treinamento da AWS como parte de sua atividade comercial ou profissional, e não 

como consumidor ou para uso pessoal. Os Serviços de Treinamento da AWS poderão ser prestados 

pela AWS ou por nossas Afiliadas, por contratados ou representantes da AWS. Para acessar os 

Serviços de Treinamento da AWS, você deverá se registrar no Site de Treinamento da AWS e 

deverá concordar com estes Termos. Caso você esteja aceitando estes Termos em nome de uma 

pessoa jurídica, você deverá fornecer à AWS as informações de registro de todos os Estudantes 

por meio do Site de Treinamento da AWS ou de qualquer outra forma solicitada pela AWS. Os 

Serviços de Treinamento da AWS descritos no Site de Treinamento da AWS poderão ser 



ampliados, excluídos ou modificados a qualquer tempo. Nós não realizaremos qualquer 

modificação relevante a uma Classe de Treinamento da AWS pela qual você já tenha pago a taxa 

de inscrição sem notificá-lo com, no mínimo, cinco dias úteis antes da data de início programada 

para tal Classe.  

1.2 Suas Responsabilidades. 

Você será responsável por todas as atividades ocorridas sob as contas da AWS por você utilizadas 

ou criadas em relação a quaisquer Classes de Treinamento da AWS, independentemente das 

atividades terem sido realizadas por você, seus empregados ou por um terceiro (inclusive seus 

contratados ou representantes). 

2. Taxas e Pagamento. 

2.1 Taxas. 

Você deverá realizar o pagamento para a AWS de todas as taxas e cobranças aplicáveis ao uso e ao 

acesso aos Serviços de Treinamento da AWS descritos no Site de Treinamento da AWS, por meio 

de um dos métodos de pagamento aceitos por nós. Todos os valores devidos em relação a estes 

Termos deverão ser pagos sem qualquer compensação ou reconvenção, bem como sem qualquer 

dedução ou retenção.  

2.2 Cancelamento; Restituições. 

A AWS poderá cancelar uma Classe de Treinamento da AWS, a seu exclusivo critério, a qualquer 

momento, até a data da Classe de Treinamento da AWS, inclusive. Caso a AWS cancele qualquer 

Classe de Treinamento da AWS pela qual você já tenha pago a taxa de inscrição, a AWS poderá ou 

(a) restituir o valor que você tenha pago pela referida Classe de Treinamento da AWS ou (b) 

oferecer a você a mesma Classe de Treinamento da AWS em uma data alternativa. Se você 

cancelar ou reagendar sua inscrição em uma Classe de Treinamento da AWS com, pelo menos, 

cinco dias úteis antes da data programada para início da Classe, a AWS irá devolver o valor que 

você já tiver pago por essa Classe. Se você cancelar ou reagendar sua inscrição para uma Classe de 

Treinamento da AWS com menos de cinco dias úteis antes da data programada para início da 

Classe, a taxa por essa Classe não será reembolsada. 

2.3. Tributos. 

Todas as taxas e cobranças devidas por você relacionadas a estes Termos excluem todos os 

impostos e contribuições aplicáveis, incluindo o VAT e o imposto de vendas aplicável. Você irá 

prestar à AWS as informações que sejam razoavelmente necessárias para determinar se nós temos 

a obrigação de recolher tais tributos de você. Se você tiver direito a uma isenção legal de qualquer 

tributo sobre a venda, sobre uso ou sobre operação similar, você é responsável por apresentar 



para a AWS os certificados de isenção fiscal considerados legalmente suficientes para cada 

jurisdição fiscal. Iremos aplicar os certificados de isenção fiscal sobre as cobranças de sua conta 

após a data de recebimento dos certificados de isenção fiscal. Se qualquer dedução ou retenção 

for obrigatória em virtude de lei, você irá notificar a AWS e irá pagar para a AWS quaisquer valores 

adicionais que sejam necessários para assegurar que o valor líquido a ser recebido pela AWS, após 

qualquer dedução ou retenção, corresponda ao valor que a AWS teria recebido caso nenhuma 

dedução ou retenção fosse obrigatória. Adicionalmente, você irá enviar a documentação 

evidenciando os valores retidos e deduzidos à autoridade fiscal competente para a AWS.  

3. Direitos de Propriedade. 

3.1. Seus Materiais. 

Você será exclusivamente responsável por quaisquer materiais ou informações que você detenha 

ou que tenha licenciado de um terceiro e que sejam fornecidos à AWS em relação aos Serviços de 

Treinamento da AWS. Você deverá garantir que você tem todos os direitos e autorizações 

apropriados para fornecer o acesso da AWS a quaisquer materiais ou informações dessa natureza.  

3.2. Licença dos Serviços de Treinamento da AWS. 

Entre você e a AWS, a AWS ou as Coligadas ou licenciantes da AWS detêm e mantem todos os 

direitos, títulos e participações dos - e sobre - os Serviços de Treinamento da AWS. Nós 

outorgamos a você uma licença limitada, revogável, sem exclusividade, vedado o 

sublicenciamento e intransferível, para o acesso e uso dos Serviços de Treinamento da AWS, 

durante o prazo de vigência destes e exclusivamente em conformidade com estes Termos.. Exceto 

onde os Materiais dos Serviços de Treinamento AWS sejam fornecidos a você com base em uma 

licença separada (“Outras Licenças”), e sujeito às restrições previstas na cláusula 3.3, nós 

conferimos a você uma licença limitada, não exclusiva, revogável, não sublicenciável e intrasferível 

para usar os materiais escritos do Serviços de Treinamento AWS durante e após a respectiva Aula 

de Treinamento AWS. Exceto de outra forma previsto nesta cláusula, você não adquirirá nenhum 

direito sob estes Termos de nós ou nossas Afiliadas ou nossos licenciantes de Serviços de 

Treinamento AWS, inclusive quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados. Se você é 

um cliente ou Estudante não residente no Canadá, você concorda que você não irá acessar 

Treinamento AWS online, Materiais de Treinamento AWS online ou outros programas virtuais de 

Treinamento AWS a qualquer tempo enquanto você estiver localizado no Canadá.  

Na hipótese de conflito entre estes Termos e qualquer Outra Licença, a Outra Licença prevalecerá 

no que diz respeito aos referidos Materiais de Treinamento da AWS.  

3.3. Restrições da Licença. 



  

Nem você, nem qualquer Estudante poderão usar os Serviços de Treinamento da AWS de maneira 

ou para uma finalidade que não tenham sido expressamente autorizada por estes Termos. Nem 

você, nem qualquer Estudante poderão ou tentarão (a) modificar, alterar, adulterar, reparar ou de 

qualquer outra forma criar obras derivadas a partir de quaisquer Serviços de Treinamento da AWS 

(ressalvado na medida em que o um software incluído nos Serviços de Treinamento da AWS seja 

objeto de uma licença em separado, a qual expressamente permita a criação de obras derivadas); 

(b) reproduzir ou redistribuir quaisquer Materiais de Treinamento da AWS; ou (c) revender ou 

sublicenciar quaisquer Serviços de Treinamento da AWS. Todas as licenças por você recebidas de 

acordo com estes Termos estarão condicionadas à observância contínua destes Termos e serão 

imediata e automaticamente rescindidas na hipótese de descumprimento de qualquer termo ou 

condição estabelecidos nestes Termos.  

4. Privacidade. 

A AWS e suas Afiliadas irão processar quaisquer dados pessoais relacionados a você ou aos seus 

seus Estudantes que forem fornecidos à AWS ou a suas Afiliadas para os fins destes Termos em 

conformidade com a Política de Privacidade da AWS. Você autoriza e irá garantir que os 

Estudantes que detêm os dados pessoais autorizem a coleta, armazenamento, uso, divulgação e 

processamento dos seus dados pessoais e dos dados pessoais dos seus Estudantes pela AWS e por 

suas Afiliadas em conformidade com a Política de Privacidade da AWS para os fins destes Termos, 

inclusive para a prestação dos Serviços de Treinamento da AWS, para o envio de comunicações a 

você e seus Estudantes sobre os Serviços de Treinamento da AWS, e para realização de marketing 

ou de promoção dos serviços e produtos da AWS. Você declara e garante que você tem direito, de 

acordo com a legislação aplicável, de fornecer esses dados pessoais para a AWS e suas Afiliadas 

para os fins destes Termos. Caso você esteja fornecendo à AWS dados pessoais em nome de 

terceiros em relação aos Serviços de Treinamento da AWS, você será responsável perante o 

terceiro pelo seu uso e processamento dos referidos dados pessoais em conformidade com as leis 

aplicáveis. Na medida exigida pela lei aplicável, a AWS, por solicitação escrita de um Estudante 

cujos dados pessoais estejam relacionados, irá conceder ao Estudante acesso aos seus dados 

pessoais relativos aos Serviços de Treinamento da AWS prestados sobre esse indivíduo e irá adotar 

as medidas razoáveis para corrigir quaisquer erros nesses dados pessoais. Você reconhece e 

garantirá que os Estudantes detentores dos referidos dados pessoais tenham ciência de que os 

seus dados pessoais poderão ser transferidos para outros países, fora do seu domicílio ou do 

domicílio daqueles indivíduos. A AWS poderá a qualquer momento enviar-lhe notificações sobre 

modificações à Política de Privacidade da AWS, mas você deverá visitar o Site da AWS com 

frequência para verificar quaisquer alterações recentes.  

5. Rescisão. 



Por meio de uma notificação, a AWS poderá suspender ou cancelar seu uso dos Serviços de 

Treinamento da AWS em razão de qualquer violação sua a estes Termos. A AWS também poderá 

suspender seu acesso - ou o acesso de qualquer Estudante - a qualquer Classe de Treinamento da 

AWS se você - ou qualquer Estudante - exibir um comportamento que a AWS considere violento, 

abusivo, ou perturbador ou que de qualquer outra forma apresente risco à AWS ou a qualquer 

terceiro. Nessa hipótese, você não receberá nenhum desconto, crédito ou restituição por quaisquer 

taxas, despesas ou cobranças pagas de acordo com estes Termos em relação à referida Classe de 

Treinamento da AWS. Você poderá rescindir estes Termos a qualquer momento, por meio de uma 

notificação escrita enviada com 30 dias de antecedência para a AWS. Com a rescisão, (a) todos os 

seus direitos obtidos de acordo com estes Termos serão imediatamente extintos, (b) você 

permanecerá responsável por todas as taxas incorridas até a data de rescisão, e (c) as Cláusulas 3 

(exceto a licença outorgada a você na Cláusula 3.2), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 permanecerão 

aplicáveis em conformidade com os seus termos. 

6. Indenização. 

Na extensão máxima permitida em lei e exceto se causado pela AWS, por seus empregados, 

representantes ou subcontratados, você irá defender, indenizar e eximir a AWS, suas Afiliadas e 

licenciantes, e todos os seus respectivos empregados, diretores, conselheiros e representantes de 

e contra quaisquer reivindicações, danos, perdas, passivos, custos e despesas (incluindo honorários 

razoáveis de advogados) decorrentes ou pertinentes a qualquer reivindicação de terceiros, 

relacionada: (a) ao seu uso ou ao uso por qualquer Estudante dos Serviços de Treinamento da 

AWS de maneira não autorizada por estes Termos; ou (b) a um litígio entre você e qualquer 

terceiro relacionado ao uso dos Serviços de Treinamento da AWS. A AWS poderá assumir o 

controle da defesa e solução de qualquer reivindicação de terceiros de natureza descrita 

anteriormente, a qualquer momento.  

7. Isenção de Responsabilidade.  

OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA AWS SÃO PRESTADOS COMO SE ENCONTRAM (“AS IS”). 

EXCETO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NESTES TERMOS, NÓS E NOSSAS AFILIADAS E 

LICENCIANTES NÃO PRESTAM NENHUMA DECLARAÇÃO OU GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA 

EXPRESSA, TÁCITA, ESTATUTÁRIA OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA SOBRE OS SERVIÇOS DE 

TREINAMENTO DA AWS OU SOBRE ESTES TERMOS. EXCETO NA EXTENSÃO PROIBIDA EM LEI 

APLICÁVEL, A AWS E SUAS AFILIADAS E LICENCIANTES SE EXIMEM DE TODAS AS CONDIÇÕES E 

GARANTIAS, INCLUINDO QUAISQUER CONDIÇÕES OU GARANTIAS TÁCITAS DE 

NEGOCIABILIDADE, QUALIDADE COMERCIALIZÁVEL OU SATISFATÓRIA, DURABILIDADE, 

ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO OU POSSE 

PACÍFICA, E QUAISQUER GARANTIAS DECORRENTES DE QUALQUER CURSO NEGOCIAL OU USO 

COMERCIAL.  



8. Limites de Responsabilidade. 

(a) NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A AWS E SUAS AFILIADAS E 

LICENCIANTES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, 

RESPONSABILIDADE POR CULPA) POR: 

 (i) QUAISQUER LUCROS CESSANTES; 

 (ii) QUALQUER PERDA COMERCIAL; 

 (iii) QUALQUER PERDA DE ECONOMIAS PREVISTAS; 

 (iv) QUALQUER PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO E PERDAS SIMILARES; 

 (v) QUAISQUER INVESTIMENTOS, DISPÊNDIOS OU COMPROMISSOS RELATIVOS AOS 

SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA AWS (EXCEÇÃO FEITA AOS PAGAMENTOS EFETIVOS 

EFETUADOS POR VOCÊ PARA A AWS DE ACORDO COM ESTES TERMOS PELA ENTREGA, POR 

PARTE DA AWS, DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA AWS); 

 (vi) QUALQUER PERDA PURAMENTE ECONÔMICA; OU  

 (vii) QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, PREJUÍZO, ESPECIAIS, EMERGENTES, 

CUSTOS, DANOS, DESPESAS OU PERDAS EXEMPLARES, MESMO SE A PARTE TIVER SIDO AVISADA 

DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS. 

(b) NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE 

TOTAL (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO À RESPONSABILIDADE POR CULPA) DA AWS, DAS SUAS 

AFILIADAS E DE SEUS LICENCIANTES EM RELAÇÃO A ESTES TERMOS ESTARÁ LIMITADA, A 

CRITÉRIO DA AWS, (i) À REENTREGA DA(S) CLASSE(S) DE TREINAMENTO DA AWS OU DO(S) 

SERVIÇO(S) QUE TENHAM ORIGINADO A REIVINDICAÇÃO; OU (ii) À RESTITUIÇÃO DAS TAXAS 

EFETIVAMENTE PAGAS POR VOCÊ PARA A AWS DE ACORDO COM ESTES TERMOS POR CADA 

CLASSE DE TREINAMENTO DA AWS OU OUTRO SERVIÇO DE TREINAMENTO DA AWS SOBRE O 

QUAL A REIVINDICAÇÃO ESTEJA RELACIONADA. 

9. Alterações. 

Nós poderemos alterar estes Termos a qualquer tempo por meio da publicação da versão 

atualizada no Site de Treinamento da AWS ou, de outra forma, por meio do envio de uma 

notificação a você nos termos da Cláusula 10.4. abaixo. Os termos alterados passarão a vigorar a 

partir da sua publicação ou, se enviarmos uma notificação por e-mail, conforme descrito na 

mensagem de e-mail. Ao continuar a acessar e a usar os Serviços de Treinamento da AWS após a 

entrada em vigor de quaisquer alterações a estes Termos, você concorda em estar vinculado aos 

termos alterados. Será sua responsabilidade verificar regularmente o Site de Treinamento da AWS 

a publicação de quaisquer alterações a estes Termos. A última alteração a estes Termos foi 

realizada na data listada no início destes Termos.  

10. Disposições Diversas. 



10.1. Publicidade. 

A não ser se permitido sob um acordo separado entre você e a AWS, nenhuma das partes poderá 

prestar declarações falsas ou inapropriadas sobre o relacionamento entre elas (inclusive 

manifestando - expressa ou tacitamente – que qualquer das partes suporta, patrocina, endossa ou 

contribui a outra ou a seus esforços comerciais) ou manifestar expressa ou implicitamente 

qualquer relacionamento ou afiliação, ressalvado conforme expressamente permitido nestes 

Termos.  

10.2. Força Maior. 

A AWS e suas Afiliadas não serão responsáveis por qualquer atraso ou descumprimento de 

qualquer obrigação estabelecida nestes Termos se o atraso ou descumprimento resultar de 

qualquer causa que não esteja sob nosso controle razoável, incluindo, sujeito às leis aplicáveis, 

casos fortuitos, disputas trabalhistas, ou outros distúrbios industriais, falhas sistêmicas elétricas, 

de telecomunicações ou de outros serviços públicos, terremotos, tempestades ou outros 

elementos da natureza, bloqueios, embargos, insurreições, atos ou ordens governamentais, atos 

de terrorismo ou guerra. 

10.3. Contratantes Independentes; Direitos Não Exclusivos. 

A AWS e você são contratantes independentes, e estes Termos não serão interpretados de forma a 

criar qualquer parceria, joint venture, agência ou vínculo empregatício. Nenhuma parte nem 

qualquer Afiliada de qualquer das partes serão representantes da outra parte para qualquer 

finalidade, nem terão autoridade para vincular a outra parte. Ambas as partes terão o direito (a) 

de desenvolver ou obter o desenvolvimento de produtos, serviços, conceitos, sistemas, ou técnicas 

similares ou concorrentes com os produtos, serviços, conceitos, sistemas ou técnicas 

desenvolvidos ou contemplados pela outra parte e (b) de assistir terceiros desenvolvedores ou 

integradores de sistemas, os quais poderão oferecer produtos ou serviços concorrentes com os 

produtos ou serviços da outra parte. 

10.4. Notificações. 

(a) Para você. Para os fins destes termos, a AWS irá notifica-lo (i) nos termos da Cláusula 4: (A) por 

meio da publicação de uma notificação no Site de Treinamento da AWS, ou (B) através do envio de 

uma mensagem para o endereço de e-mail então associado à sua conta; e (ii) nos termos da 

Cláusula 5, através do envio de uma mensagem para o endereço de e-mail então associado à sua 

conta. Quaisquer notificações postadas no Site de Treinamento da AWS serão eficazes após a sua 

postagem e as notificações encaminhadas por e-mail entrarão em vigor quando nós enviarmos o 

e-mail.  

(b) Para a AWS. Sujeito à Cláusula 12, para notificar a AWS de acordo com estes Termos, você 



deverá entrar em contato com a AWS da forma como segue: (i) por transmissão de fax, para o 

seguinte número - 206-266-7010; (ii) por entrega pessoalmente, serviço de entrega expressa 

(overnight courier) ou por correio registrado ou certificado para Amazon Web Services, Inc., 410 

Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, aos cuidados do Diretor Jurídico; ou (iii) se você nos 

enviar uma notificação de cancelamento de acordo com a Cláusula 2.2, você poderá enviar tal 

notificação por e-mail. A AWS poderá atualizar o número de fax ou endereço para envio de 

notificações para a AWS por meio da publicação de uma notificação no Site da AWS. As 

notificações entregues pessoalmente terão eficácia imediata. As notificações transmitidas por fax 

ou enviadas por serviço de entrega expressa (overnight courier) serão eficazes um dia útil após o 

seu envio. As notificações encaminhadas por correio registrado ou certificado serão eficazes três 

dias úteis após o seu envio. 

(c) Idioma. Todas as comunicações e notificações serão efetuadas ou enviadas de acordo com estes 

Termos em inglês.  

10.5. Cessão; Inexistência de Terceiros Beneficiários. 

Você não poderá ceder estes Termos, nem delegar ou sublicenciar quaisquer de seus direitos de 

acordo com estes Termos, sem o nosso consentimento prévio e por escrito. Qualquer cessão ou 

transferência em violação a esta cláusula será nula. A AWS poderá ceder estes Termos (ou 

quaisquer dos direitos e obrigações da AWS estabelecidos nestes Termos): (a) para qualquer 

Afiliada da AWS; ou (b) em relação a qualquer incorporação, consolidação, reorganização, venda 

de todos ou substancialmente todos os ativos da AWS ou qualquer operação similar. Sujeito ao 

disposto acima, estes Termos vincularão e reverterão em benefício das partes e de seus 

respectivos sucessores e cessionários permitidos. Estes Termos não criam quaisquer direitos na 

capacidade de terceiros beneficiários para qualquer pessoa física ou jurídica que não seja parte 

destes Termos.  

10.6. Inexistência de Renúncias. 

A não execução por uma parte de qualquer disposição destes Termos não constituirá renúncia 

presente ou futura a essa disposição tampouco limitará o direito dessa parte de executar a 

referida disposição posteriormente.  

10.7. Independência das Disposições. 

Se qualquer disposição destes Termos for considerada inválida ou inexequível, as disposições 

remanescentes destes Termos permanecerão em pleno vigor e efeito. Qualquer disposição 

inválida ou inexequível será interpretada para a consecução e intenção da disposição original. Se 

essa interpretação não for possível, a disposição inválida ou inexequível será excluída destes 

Termos e os Termos remanescentes permanecerão em pleno vigor e efeito.  



10.8. Lei Aplicável; Foro. 

Sujeito à Cláusula 12, as leis do Estado de Washington, sem referência às regras de conflito de leis, 

regem estes Termos e qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre as partes.  

10.9. Conflitos 

Sujeito à cláusula 12, qualquer disputa ou conflito relacionado de qualquer maneira ao seu uso 

dos Serviços de Treinamento da AWS será resolvido por meio de arbitragem, ao invés do poder 

judiciário, exceto que você poderá apresentar disputas no juizado especial caso o seu conflito se 

qualifique para tanto. A Lei Federal de Arbitragem e o Federal Arbitration Act, se aplicam a esses 

Termos. Não há juiz ou júri na arbitragem, e uma revisão judicial de uma sentença arbitral será 

limitada. No entanto, um árbitro pode decidir de maneira individual a mesma indenização e 

sentença do que um tribunal (incluindo medidas cautelares, declaratórias ou danos estatutários), 

e deverá seguir as condições destes Termos como um tribunal faria. A fim de começar uma 

arbitragem, você deverá enviar uma carta requisitando a arbitragem e descrevendo o seu pleito 

para o nosso agente registrado em Corporation Service Company, 300, Deschutes Way SW, Suite 

304, Tumwater, WA 98501. A arbitragem será conduzida pela Associação Americana de 

Arbitragem (AAA) de acordo com as suas regras, que estão disponíveis em www.adr.org ou por 

telefone ao número 1-800-778-7879. O pagamento da apresentação, administração e árbitros 

será governado pelas regras da AAA. Nós reembolsaremos as taxas para os pleitos que somarem 

menos de USD 10.000, a menos que o árbitro determine que o pleito não tenha base. Nós não 

buscaremos reembolso de honorários e custos advocatícios na arbitragem a menos que o árbitro 

determine que o pleito não tenha base. Você pode escolher ter a arbitragem conduzida por 

telefone, com base em sua solicitação escrita, ou em um lugar mutuamente acordado. Você 

concorda que qualquer procedimento de solução de conflitos será conduzido em bases individuais 

e não de classe, consolidada ou por meio de ação civil pública. Se por qualquer razão o 

procedimento do pleito vá para um tribunal ao invés da arbitragem, você renuncia a qualquer 

direito a ter uma decisão de júri. Você e nós concordamos que você ou nós poderemos trazer um 

conflito aos tribunais relacionado à violação ou uso indevido de propriedade intelectual.  

10.10. Acordo Integral; Versão em Inglês. 

Estes Termos incluem todos os demais documentos incorporados por referência ao presente 

instrumento e representam o acordo integral entre você e a AWS sobre a matéria objeto destes 

Termos. Estes Termos substituem todas as declarações, entendimentos, acordos ou comunicações 

anteriores ou contemporâneos entre você e a AWS, escritos ou verbais, sobre a matéria objeto 

destes Termos. Se apresentarmos uma tradução da versão em inglês destes Termos, a versão em 

inglês destes Termos prevalecerá no caso de qualquer conflito.  

10.11 Conformidade comercial.  
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Você declara e garante que você e sua(s) instituição(ões) financeira(s), ou qualquer parte que 

detenha ou controle você ou sua instituição financeira não estão sujeitos a sanções, nem estão, de 

qualquer outra forma, listados em qualquer lista de partes proibidas ou restritas, incluindo, mas 

não limitado a, listas mantidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo Governo dos 

EUA (por ex., a Lista de Cidadãos Especialmente Designados e a Lista de Estrangeiros Sancionados 

por Evasão Fiscal publicada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, e a Lista de Entidades do 

Departamento do Comércio dos EUA), pela União Europeia ou por seus Estados Membros, ou 

outra autoridade governamental competente. Você, diretamente ou indiretamente, não irá 

exportar, reexportar, transmitir – ou irá fazer com que sejam exportados, reexportados ou 

transmitidos - quaisquer commodities, software ou tecnologias (“Itens”) a qualquer país, 

indivíduo, empresa, organização, ou entidade para a qual tal exportação, reexportação, ou 

transmissão seja restrita ou proibida, incluindo qualquer país, indivíduo, empresa, organização ou 

entidade sob sanção ou embargos impostos pelas Nações Unidas, pelos Departamentos de Estado, 

do Tesouro ou do Comércio dos Estados Unidos da América, ou pela União Europeia, ou, ainda, 

por qualquer outra autoridade governamental competente. 

11. Definições. 

“Afiliada” significa qualquer pessoa jurídica que direta ou indiretamente controle, seja controlada 

por ou esteja sob o controle comum com tal parte. 

“Política de Privacidade da AWS” significa a política de privacidade atualmente encontrada em 

http://aws.amazon.com/privacy, conforme atualizada de tempos em tempos.  

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

que vier a ser designado pela AWS), conforme atualizado por nós de tempos em tempos. 

“Classe de Treinamento da AWS” ou “Classe” significa cada classe de treinamento 

disponibilizada pela AWS ou por suas Afiliadas, incluindo aquelas classes de treinamento descritas 

no Site de Treinamento da AWS. As Classes de Treinamento da AWS poderão incluir programas 

presenciais ou via Internet ou programas virtuais similares. As Classes de Treinamento da AWS não 

incluem qualquer treinamento ou instrução disponibilizado diretamente por outras empresas ou 

pessoas físicas sujeitos a termos e condições separados.  

“Materiais de Treinamento da AWS” significa os materiais educacionais ou instrutivos 

relacionados aos serviços da AWS que nós podemos disponibilizar de tempos em tempos, 

incluindo os materiais de referência e avaliações, sejam relacionados a uma Classe de Treinamento 

da AWS ou independentes (por exemplo, que estejam disponíveis para download no Site de 

Treinamento da AWS). 
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“Serviços de Treinamento da AWS” significa cada Classe de Treinamento da AWS e todos os 

Materiais de Treinamento da AWS disponibilizados a você pela AWS ou por suas Afiliadas. 

“Site de Treinamento da AWS” significa o site https://aws.amazon.com/training/ (e qualquer site 

sucessor ou relacionado que vier a ser designado pela AWS), conforme atualizado por nós de 

tempos em tempos. 

“Estudante” significa qualquer pessoa física que direta ou indiretamente acesse ou utilize os 

Serviços de Treinamento da AWS através da sua conta.  

12. Disposições Especiais para Determinadas Jurisdições. 

Não obstante qualquer disposição em contrário contida nestes Termos: 

12.1. Austrália. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Austrália: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Australia Pty Ltd 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: Level 

12, 55 Hunter Street, Sidnei 2000, Austrália. 

12.2. Bahrein  

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada no Bahrein:  

(a) A pessoa jurídica contratante será a Amazon Web Services Bahrein S.P.C 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para envio de notificações para a AWS será: Caixa 

Postal 2215, BAHRAIN World Trade Centre, Torre Leste – Nível 9, Edifício B0001, Isa Al-Kabeer Ave 

(Estrada 365), Flat 938, Bloco 316, Manama Center, Bahrein. 

12.3. Brasil 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada no Brasil: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon AWS Serviços Brasil Ltda. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para envio de notificações para a AWS será: 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre E, 18º e 19º andares, Bairro Vila Nova 

Conceição, CEP 04543-011, São Paulo, SP, Brasil.  

(c) A Cláusula 2.3 (“Tributos”) destes Termos fica substituída pelo que segue: Todas as taxas e 

cobranças devidas por você relacionadas a estes Termos excluem todos os impostos e 

contribuições aplicáveis, incluindo o VAT, o imposto sobre bens e serviços, imposto sobre uso, 

imposto sobre vendas, entre outros. Você irá prestar à AWS as informações que sejam 

razoavelmente necessárias para determinar se nós temos a obrigação de recolher tais tributos de 
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você. Se você tiver direito a uma isenção legal de qualquer tributo sobre a venda, sobre uso ou 

sobre operação similar, você é responsável por apresentar para a AWS os certificados de isenção 

fiscal considerados legalmente suficientes para cada jurisdição fiscal. Iremos aplicar os certificados 

de isenção fiscal sobre as cobranças de sua conta após a data de recebimento dos certificados de 

isenção fiscal. Se qualquer dedução ou retenção for obrigatória em virtude de lei, você irá notificar 

a AWS e irá pagar para a AWS quaisquer valores adicionais que sejam necessários para assegurar 

que o valor líquido a ser recebido pela AWS, após qualquer dedução ou retenção, corresponda ao 

valor que a AWS teria recebido caso nenhuma dedução ou retenção fosse obrigatória. 

Adicionalmente, você irá enviar a documentação evidenciando os valores retidos 

e deduzidos à autoridade fiscal competente para a AWS, por e-mail para o seguinte endereço: 

aws-informe-de-rendimentos@amazon.com, e uma cópia física aos cuidados de Tributos 

Internacionais no endereço Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Torre E, 18º e 19º 

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

12.4 Canadá. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada no Canadá: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Canada, Inc. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 800-

885 West Georgia Street, Vancouver BC V6C 3H1, Canadá. 

12.5. Chile  

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada no Chile: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Servicios Amazon Web Services Chile Limitada 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para envio de notificações para a AWS será: 

Tenderini 85 Of. 31, Santiago, Chile. 

12.6. China. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na China: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Connect Technology Services (Beijing) Co., 

Ltd. 

(b) A seguinte redação é incluída ao final da Cláusula 2.2: Se assim solicitado por você, a AWS irá 

emitir para você notas fiscais (“Fapiaos”) de acordo com as respectivas taxas e cobranças recebidas 

integralmente pela AWS. O tipo de Fapiao (por exemplo, fatura geral de VAT ou fatura especial de 

VAT) será determinado de acordo com a sua situação fiscal e a documentação e informações 

comprobatórias que você esteja obrigado a fornecer para sua validação.  

(c) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

Amazon Connect Technology Services (Beijing) Co., Ltd., 4F, Central Building B21, Universal 

Business Park, No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang, Beijing, P.R. China.  
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(d) Não obstante o disposto na Cláusula 10.4(c), todas as comunicações e notificações deverão ser 

efetuadas e enviadas de acordo com estes Termos em chinês.  

(e) Estes Termos serão regidos pelas leis da República Popular da China, excluídas quaisquer 

regras ou princípios de conflitos de leis. Qualquer litígio relacionado de qualquer forma aos 

Serviços de Treinamento da AWS ou a estes Termos será submetido ao distrito judicial Chaoyang 

de Beijing. 

(f) O seguinte substitui a definição de “Política de Privacidade da AWS” na cláusula 11: “Política de 

Privacidade AWS” significa a política de privacidade localizada em 

http://www.amazonaws.cn/en/privacy/ (e qualquer sucessor ou local designado por nós), 

conforme atualizado de tempos em tempos. 

12.7. Colômbia  

Para qualquer Classe de Treinamento AWS realizada na Colômbia: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Colombia S.A.S. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para envio de notificações para a AWS será: 

Avenida 82, No. 10-62, Piso 5, Bogotá, Colômbia. 

(c) Quaisquer controvérsias, disputas ou reclamações decorrentes de – ou relacionadas a – ester 

Termos serão resolvidas por meio de uma decisão de um tribunal arbitral do Centro para 

Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio de Bogotá que estará sujeito às seguintes regras: 

1. O tribunal será composto de três árbitros selecionados por acordo direto entre as partes. Caso 

as partes não sejam capazes de chegar a um acordo sobre os três árbitros, as partes informarão à 

Câmara de Comércio os árbitros sobre os quais foram capazes de acordar, e o(s) árbitro(s) 

remanescente(s) será selecionado por sorteio a partir da lista fornecida pelo Centro para Mediação 

e Arbitragem da Câmara de Comércio de Bogotá; 2. Os árbitros deverão decidir com base na lei; e 

3. O local da arbitragem deve ser Bogotá, e os procedimentos serão conduzidos em Espanhol. 

12.8. Finlândia. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Finlândia: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Finland Oy.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: MK-

Law Oy, Jorvas High-tech Center, Hirsalantie 11, Jorvas, Finlândia. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre as partes. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 
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12.9. Alemanha. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Alemanha: 

(a) As taxas pelos Serviços de Treinamento da AWS serão pagas para a Amazon Web Services 

Germany GmbH (“AWS Germany”). A Amazon Web Services UK Limited (“AWS UK”) será a 

principal responsável perante você pela execução dos Serviços de Treinamento da AWS na 

Alemanha e você concorda em primeiramente recorrer à AWS UK na hipótese de inadimplemento. 

A AWS Germany não será a principal obrigada perante você. Entretanto, se a AWS UK não sanar 

eventual inadimplemento relacionado aos Serviços de Treinamento da AWS, você poderá recorrer 

à AWS Germany para buscar a execução das obrigações da AWS UK aqui previstas, sujeito às 

disposições remanescentes desta Cláusula 12.5.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

Amazon Web Services UK Limited, 60 Holborn Viaduct, Londres, EC1A 2FD, Reino Unido. 

(c) Estes Termos serão regidos pelas leis da Inglaterra. O tribunal inglês terá jurisdição exclusiva 

sobre qualquer reivindicação ou matéria decorrente ou relacionada a estes Termos, sem referência 

a quaisquer regras de conflito de leis.  

12.10. Hong Kong. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada em Hong Kong: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Hong Kong Ltd. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: Suite 

1508, Central Building, 1 Pedder Street, Central, Hong Kong. 

12.11. Índia. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Índia: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Internet Services Private Limited 

(“AISPL”).  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

Ground Floor, EROS Plaza, Eros Corporate Centre, Nehru place, New Délhi, Índia – 110019, aos 

cuidados do: Departamento Jurídico, Fax: 011-47985609. 

(c) As leis da Índia, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e qualquer 

litígio de qualquer natureza que possa surgir entre as partes. Todos os litígios e divergências 

decorrentes ou relacionados a estes Termos serão submetidos à arbitragem, por um único árbitro 

nomeado pela AWS. A decisão e o laudo determinados por esse árbitro serão definitivos e 

vincularão as partes. A arbitragem será conduzida em conformidade com o disposto na Lei de 

Arbitragem e Conciliação (da Índia) de 1996, então em vigor. Os procedimentos arbitrais serão 

conduzidos em inglês e o foro da arbitragem será em New Délhi. 



(d) A Cláusula 2.3. destes Termos será substituída pelo que segue: Todas as tarifas e cobranças 

devidas sob esta Ordem de Treinamento serão líquidos de tributos relativos a serviços e 

mercadorias (“TSM”) (“Tributos”) que a AISPL é legalmente obrigada a cobrar com base nas leis 

aplicáveis. Para fins desta cláusula, TSM incluirá o Tributo Central de Produtos e Serviços (“Tributo 

Central”), o Tributo Estadual de Produtos e Serviços (“Tributo Estadual”), o Tributo Territorial da 

União de Produtos e Serviços (“Tributo TU”) e o Tributo Integrado de Produtos e Serviços (“Tributo 

Integrado”), conforme aplicável. Os Tributos cobrados pela AISPL serão destacados nas faturas 

fornecidas a você de acordo com as leis aplicáveis. AISPL poderá cobrar, e você irá pagar, todos os 

Tributos aplicáveis que sejam destacados separadamente nas faturas. Conforme requerimento 

legal do TSM, você fornecerá toda informação necessária, tal como o endereço registrado correto 

do TSM, seu nome legal e a TSMIN (“Informação TSM”) de maneira a permitir a AISPL emitir 

corretamente as faturas do TSM de acordo com os requisitos legais aplicáveis. Caso a fatura TSM 

fornecida a você esteja incorreta, você nos informará tempestivamente, de maneira a permitir a 

AISPL corrigir a fatura do TSM. AISPL determinará o local do fornecimentos dos serviços baseado 

nas Informações TSM que você forneceu e, dessa forma, cobrará o TSM (Tributo Central, Tributo 

TU, Tributo Estadual e o Tributo Integrado) em sua fatura. Quaisquer impostos a serem retidos 

que possam ser aplicáveis às taxas e cobranças devidas a nós estão sob nossa responsabilidade. 

Caso você deposite separadamente quaisquer impostos a serem retidos incidentes sobre tais taxas 

e cobranças à agência do tesouro governamental aplicável e caso você emita para nós um 

certificado de retenção de impostos evidenciando tal depósito, após recebimento por nós da via 

original do certificado de retenção de impostos, nós iremos reembolsar a você o valor equivalente 

ao valor dos impostos que estejam evidenciados como tendo sido depositados. 

(e) O seguinte substitui a definição de “Política de Privacidade da AWS” na cláusula 11: “Política de 

Privacidade AWS” significa a política de privacidade localizada em 

http://www.amazonaws.com/aisp/privacy/ (e qualquer sucessor ou local designado por nós), 

conforme atualizado de tempos em tempos. 

12.12. Irlanda. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Irlanda: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Ireland Limited. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: One 

Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlanda. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.13. Israel. 
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Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada em Israel: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Israel, Ltd.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 74, 

Derech Begin, Tel – Aviv, Israel. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.14. Itália 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Itália: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Italy S.R.L.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: Via 

Ferrante Aporti No. 8, Milão, Itália. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.15. Japão. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada no Japão: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Japan K.K.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 8-1, 

Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tóquio. 

12.16. Malásia. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Malásia: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Malaysia Sdn. Bhd. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: Level 

21, Suite 21.01, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pu. 

12.17. México. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada no México: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

Paseo de las Palmas 405-301, Lomas de Chapultepec, D.F. 

12.18. Holanda. 



Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Holanda: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Netherlands B.V.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 1, 

Johanna Westerdijkplein 1, EN 's-Gravenhage, Holanda. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.19. Nova Zelândia. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Nova Zelândia: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services New Zealand Limited. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 29 

Albert Street, Auckland Central, Nova Zelândia. 

12.20. Filipinas 

Para qualquer Classe de Treinamento AWS realizada nas Filipinas: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Philippines, Inc. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para envio de notificações para a AWS será: L29 

Joy Nostalg Centre, 17 ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila 

12.21. Polônia. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Polônia: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Poland sp. z o.o.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 9, ul. 

Cybernetyki, Warsaw, Polônia. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.22. Singapura. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada em Singapura: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Singapore Private Limited.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 23 

Church Street, Capital Square, Unit 10-01 a 10-04, 049481, Singapura. 

12.23. África do Sul 



Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na África do Sul: 

(a) A pessoa jurídica contratante pela AWS será a Amazon Web Services South Africa Proprietary 

Limited 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: PO 

Box 5914, Weltevreden Park 

12.24. Coreia do Sul. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Coreia do Sul: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Korea LLC.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 27th 

Floor Trade Tower, (Samsung-dong) 511, Yeongdongdaero, Gangnam-gu, Seul, Coreia  

12.25. Espanha. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Espanha: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Spain, S.L.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: Via 

de las Dos Castillas n°. 33, Atica Bldg n°. 2, segundo andar, Pozuelo de Alarcón, Espanha. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.26. Suécia. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Suécia: 

 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Sweden AB. (b) Para os fins 

da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 4 C, 4 tr, Stureplan, 

Estocolmo, Suécia. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.27. Suíça. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Suíça: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Switzerland GmbH. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 



Seefeldstrasse 69, Zurique, Suíça. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

12.28. Taiwan. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada em Taiwan: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services Taiwan Limited.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 10F., 

No. 1-7, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan. 

12.29. Tailândia 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na Tailândia: 

(a) A pessoa jurídica contratante pela AWS será a Amazon Web Services (Thailand) Limited 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

Bangkok, CRC Tower – All Seasons Place, 36/F CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, 

Lumpini, Phatumwan, Bangkok 

12.30. Emirados Árabes Unidos  

Para qualquer Classe de Treinamento realizada nos Emirados Árabes Unidos: 

(a) A pessoa jurídica contratante pela AWS será a Amazon Web Services MENA FZ LLC. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

Aurora Tower, 10th Floor, Office 1001, Dubai, Emirados Árabes Unidos. 

(c) Caso a cláusula arbitral da cláusula 10.9 (“Conflitos”) não seja exequível, as partes concordam 

que qualquer controvérsia, disputa ou reclamação decorrente de – ou em relação a – estes Termos 

serão submetidas aos tribunais do Centro Financeiro Internacional de Dubai (Dubai International 

Financial Center – DIFC). 

12.31. Reino Unido. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada no Reino Unido: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services UK Limited.  

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

60 Holborn Viaduct, Londres, EC1A 2FD, Reino Unido. 

(c) Estes Termos serão regidos pelas leis da Inglaterra. O tribunal inglês terá jurisdição exclusiva 

sobre qualquer reivindicação ou matéria decorrente ou relacionada a estes Termos, sem referência 

a quaisquer regras de conflito de leis. 



 

12.32. Vietnã  

Para qualquer Classe de Treinamento realizada no Vietnã: 

(a) A pessoa jurídica contratante pela AWS será a Amazon Web Services Vietnam Company 

Limited. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: Ngo 

Duc Ke Street, Me Lihn Point Tower, no. 2, 6º andar, Distrito 1, Ho Chi Minh City, Vietnã. 

(c) O disposto a seguir fica incorporado ao final da Cláusula 8ª (Limitações de Responsabilidade): 

As partes reconhecem e concordam que as práticas comerciais internacionais formam a base para 

o mútuo acordo entre elas e concordam com o previsto nesta Cláusula 8ª. 

(d) Quaisquer controvérsias, disputas ou reclamações decorrentes de - ou em relação a - estes 

Termos, serão resolvidas por arbitragem a ser realizada na Corte Internacional de Arbitragem da 

Câmara de Comércio Internacional de acordo com as suas as Regras de Arbitragem. A arbitragem 

será realizada em Singapura. O número de árbitros será três. As taxas e custas dos árbitros e da 

autoridade de administração, se houver, serão pagas em igual proporção pelas partes. As leis do 

Vietnã deverão governar os procedimentos arbitrais. 

12.33. Outros Países da União Europeia. 

Para qualquer Classe de Treinamento da AWS realizada na União Europeia, ressalvado qualquer 

país expressamente destacado acima: 

(a) A pessoa jurídica contratante da AWS será a Amazon Web Services UK Limited. 

(b) Para os fins da Cláusula 10.4(b), o endereço para o envio de notificações para a AWS será: 

60 Holborn Viaduct, Londres, EC1A 2FD, Reino Unido. 

(c) As leis de Luxemburgo, sem referência às regras de conflito de leis, regem estes Termos e 

qualquer litígio de qualquer natureza que possa surgir entre você e a AWS. Qualquer litígio 

relacionado de qualquer forma a estes Termos, inclusive se uma parte requerer uma medida 

liminar, será adjudicado no distrito judicial de Luxemburgo. 

 


