
CONTRATO DO PROGRAMA MICROSOFT CERTIFIED TRAINER  
 

Este Contrato do Programa Microsoft Certified Trainer (“Contrato de MCT”) (“MCT”) é um documento 
legal entre a Microsoft e Você, referente à sua participação no Programa Microsoft Certified Trainer 
(“Programa MCT”). Leia este Contrato de MCT atentamente. Você deverá indicar que aceita os termos 
deste Contrato de MCT para inscrever-se e participar do Programa MCT. AO SELECIONAR “I ACEITO” 
ABAIXO, VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, O GUIA E O SITE DO PROGRAMA. O 
GUIA E O SITE DO PROGRAMA FORAM INCORPORADOS E INTEGRAM ESTE CONTRATO. VOCÊ PRECISA 
ACEITAR O CONTRATO PARA PODER PARTICIPAR DO PROGRAMA MCT. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR, 
NÃO SELECIONE “ACEITO”.  
 
ESTE CONTRATO ENTRA EM VIGOR NA DATA EM QUE A MICROSOFT FORNECE A VOCÊ UMA 
CONFIRMAÇÃO ESCRITA DE QUE VOCÊ FOI ACEITO NO PROGRAMA MCT (“DATA DE EFETIVAÇÃO”). 
 

CONTRATO 
 
1. DEFINIÇÕES. Exceto se definido ao contrário aqui, os termos deste Contrato de MCT terão o mesmo 
significado que os termos definidos no Contrato Microsoft Certified Professional (“MCP”). Além disso:  
 
1.1. “Código de Acesso” significa o código exclusivo que o MCT responsável por conduzir a Sessão de 

Treinamento associado ao Microsoft Lab Online pode resgatar no site especificado da Microsoft a 
fim de conseguir acesso online por tempo limitado a um (1) determinado Microsoft Lab Online. 
 

1.2. “Clientes Autorizados” significa os Learning Partners, membros do IT Academy e outras entidades 
aprovadas, por escrito, pela Microsoft. 
 

1.3. “Competência” significa os requisitos que um MCT deve cumprir para ensinar o título de 
determinado Curso Microsoft.  
 

1.4. “IT Academy” significa uma instituição acadêmica credenciada que é membro atual do Programa 
Microsoft IT Academy MCT. 

 
1.5. “Learning Partner” significa um membro do MPN do nível silver ou gold em dia com suas 

obrigações, que mantém um status ativo da Competência Learning de acordo com o Programa 
MPN e suas afiliadas associadas como um local no contrato do programa MPN. 

 
1.6. “Microsoft” significa a entidade Microsoft identificada na Seção 14.8 deste Contrato de MCT.  

 
1.7.  “Revendedor Autorizado Microsoft” significa a arvato distribution GmbH. 

 
1.8. “Microsoft Certified Trainer” ou “MCT” significa um indivíduo que é atualmente membro do 

Programa Microsoft Certified Trainer no Microsoft Certification Program que tem Competência 
para ensinar determinada tecnologia da Microsoft, bem como possui as habilidades de ensino e 
qualificações técnicas para fornecer um treinamento conduzido por instrutor usando Cursos 
Microsoft.  
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1.9. “Curso Microsoft” significa o curso de treinamento conduzido por instrutor da Microsoft, 
licenciado por esta, e que orienta os indivíduos sobre serviços, software ou tecnologias da 
Microsoft. 

 
1.10. “Microsoft Labs Online” ou “MLO” significa o ambiente de laboratório virtual online da Microsoft 

associado a determinado título do MOC.  
 
1.11. “Microsoft Official Course” ou “MOC” significa a versão do kit para alunos do curso oficial sobre 

Microsoft Learning Product conduzido por instrutor, também conhecido como Microsoft Official 
Course. Para fins de esclarecimento, MOC não inclui Laboratórios Práticos, MLO, First Look Clinics, 
livros da MS Press, Kits do Instrutor ou componentes do Ambiente Virtual. 

 
1.12. “Microsoft Partner Network” ou “MPN” significa o programa Microsoft Partner Network. 

 
1.13. “Sessão de Treinamento Privada” significa aulas de treinamento conduzido por instrutor, 

fornecidas por membros do Microsoft Partner Network a clientes corporativos para ensino 
de um objetivo de aprendizado predefinido usando Curso Microsoft. Essas aulas não são 
anunciadas nem promovidas para o público em geral, e a participação nas aulas restringe-se a 
empregados ou contratados pelo cliente corporativo.  

 
1.14. “Sessão de Treinamento Pública” significa aulas de treinamento de inscrição aberta ministradas 

por instrutores, que utilizam Curso Microsoft e são oferecidas por um Cliente Autorizado ao 
público em geral. Essas aulas podem ser divulgadas por meio de material de marketing ou via 
Internet e podem incluir Alunos de uma ou mais organizações e/ou pessoas não filiadas a uma 
empresa ou organização específica.  

 
1.15. “Aluno” significa qualquer pessoa que participe de uma Sessão de Treinamento.  
 
1.16. “Kit do Aluno” significa a versão para o aluno do Curso Microsoft e qualquer material 

de acompanhamento.  
 
1.17. “Kit do Instrutor” significa o Curso Microsoft e os materiais de acompanhamento de uso apenas 

dos MCTs para ministrar a Sessão de Treinamento usando o Curso Microsoft. Os Kits do Instrutor 
podem incluir apresentações em Microsoft PowerPoint, guia de preparação do instrutor, materiais 
de treinamento de instrutores, guia de configuração da sala de aula, observações ao instrutor 
e guia de demonstração do Curso Microsoft. 

 
1.18. “Sessões de Treinamento” significa qualquer Sessão de Treinamento Pública, Sessão 

de Treinamento Privada e Sessão de Treinamento Virtual.  
 
1.19. “Você” significa a pessoa que atende aos requisitos de qualificação contidos no Contrato de MCT, 

que a pessoa que a Microsoft aceitou no Programa MCT e que concordou com os termos deste 
Contrato de MCT. 
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1.20. “Ambiente Virtual” significa o ambiente virtualizado que consiste em uma ou mais imagens 
de disco rígido virtual de títulos de software, arquivos de suporte e configuração, conteúdo 
e aplicativos de exemplo da Microsoft para uso exclusivamente em uma Sessão de Treinamento 
Autorizado.  
 

1.21. “Sessão de Treinamento Virtual” significa uma aula de treinamento de inscrição aberta 
ministrada por instrutor, em tempo real e online, que utiliza Curso Microsoft e é oferecida por um 
Learning Partner aos Alunos em tempo real pela Internet.  

 
2. REQUISITOS DO MCT. Certos requisitos devem ser atendidos durante todo o Termo deste Contrato 
de MCT para que o status de MCT seja obtido e mantido. Esses requisitos são complementares às 
responsabilidades e obrigações descritas no Guia do Programa MCT(“Guia”). Se Você não cumprir esses 
requisitos, poderá ter o Programa MCT rescindido, e todos os direitos concedidos pelo Programa MCT 
serão imediatamente revogados.  
 
2.1. Obtenção da Certificação MCT. Para ter o direito de participar do Programa MCT, Você deverá 

atender aos seguintes requisitos: 
a. satisfazer todos os requisitos de inscrição descritos na versão atual do Guia; 
b. preencher e enviar para a Microsoft a inscrição online no Programa MCT e toda 

documentação solicitada; 
c. aceitar os termos e as condições deste Contrato de MCT selecionando “Aceito” e enviando o 

atual contrato do Programa MCT para a Microsoft.;  
d. pagar a taxa do Programa MCT aplicável; e 
e. Você recebeu um email da Microsoft de que sua inscrição no Programa MCT foi aprovada 

(Você também receberá um email se sua inscrição não for aprovada).  
 
2.2. Benefícios do Programa MCT.  

a. Você pode receber os benefícios, conforme descrito no site do Programa MCT. Os benefícios 
podem variar de acordo com suas Credenciais e seu país. Alguns benefícios do Programa 
MCT talvez só estejam disponíveis em inglês. 

b. Os benefícios do Programa MCT podem ter termos, condições e licenças adicionais. O uso 
que Você fizer de qualquer benefício do Programa MCT deverá respeitar os termos, as 
condições e as licenças adicionais, este Contrato de MCT e o Guia do Programa. Você deve 
(i) aceitar esses termos, condições e licenças adicionais para poder usar qualquer benefício 
do Programa MCT e (ii) usar os benefícios do Programa MCT de acordo com esses termos 
adicionais (exceto conforme estipulado na Seção 2.2c abaixo (Software & Services 
Subscription), este Contrato e o Guia. Você não poderá usar os benefícios do Programa MCT 
se não concordar com esses termos adicionais.  

c. MCT Software & Services Subscription. 
i. Como um benefício do Programa MCT, a Microsoft pode oferecer a Você um conjunto 

dos benefícios descritos no site de benefícios do Programa MCT como “Software & 
Services Subscription”. É preciso que no momento Você tenha uma credencial de 
Microsoft Certified Solutions Developer ou Microsoft Certified Solutions Provider para 
receber uma MCT Developer Software & Services Subscription.  

ii. Outorga de Licença. A Software and Services Subscription é licenciada a Você por 
usuário. Você pode instalar ou acessar a Software and Services Subscription (ou partes 
do componente) em até três dispositivos Seus, somente para Você se preparar para 
conduzir as Sessões de Treinamento.  
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iii. Restrições de Licença.  
1. Você não pode usar a Software and Services Subscription (ou parte do 

componente):  
• em um ambiente operacional ativo;  
• em um ambiente de preparação ou com dados dos quais não foi feito backup; 

ou  
• para desenvolvimento ou distribuição de software; ou em um ambiente de 

desenvolvimento e/ou teste de software. 
2. A Software and Services Subscription (ou qualquer parte do componente) não 

pode ser usada na sala de aula ou para qualquer fim. A Microsoft reserva-se todos 
os direitos relacionados à Software and Services Subscription não concedidos 
expressamente pela Microsoft. 

3. Você não pode compartilhar, transferir, revender ou atribuir a Software and 
Services Subscription (ou partes do componente), chaves de software ou sua 
licença para uso da Software and Services Subscription.  

iv. Chaves de Produto. A Software and Services Subscription talvez precise de uma 
chave para instalação ou acesso. Você é responsável pelo uso de qualquer chave 
atribuída a Você. 

v. VOCÊ RECONHECE E CONCORDA: 
• que para instalar ou acessar a Software & Services Subscription (ou partes do 

componente), Você talvez tenha que aceitar os termos e as condições que não 
são consistentes com os direitos de uso da seção 2.2 c. ii acima; 

• os direitos de uso da seção 2.2 c. ii acima têm prioridade em relação aos 
termos e/ou condições de uso da licença que possam ser exibidos durante a 
instalação ou o acesso a qualquer parte do beneficio do Software & Services 
Subscription; e  

• a outorga de licença na Seção 2.2c.ii acima rege Seu uso da Software and 
Services Subscription (e parte do componente), mesmo que a instalação, o 
uso ou o acesso de qualquer componente da Software and Services 
Subscription exija a “aceitação” de termos ou condições de uso da licença 
separados.  

vi. Se houver conflito entre os termos deste Contrato e outros termos ou condições de 
uso da licença, os termos deste Contrato terão prioridade, mas somente para este 
Contrato e apenas no caso de alguma inconsistência.  

 
2.3. Requisitos do Curso Microsoft e do Kit do Instrutor.  

a. Você só pode usar o Curso Microsoft e os Kits do Instrutor para preparar e ensinar (i) Sessões 
de Treinamento Público para Learning Partners e membros do IT Academy nos locais de 
trabalho, (ii) Sessões de Treinamento Virtual para Learning Partners e (iii) Sessões de 
Treinamento Privadas para membros do MPN nos locais de trabalho;  

b. Seu uso do Curso Microsoft e dos Kits do Instrutor obedecerá rigorosamente as restrições e 
as diretrizes contidas neste Contrato, o Guia e todos os termos, condições e licenças adicionais 
que sejam aplicáveis, acompanhem ou estejam incluídos no Curso Microsoft e nos Kits do 
Instrutor. Você deverá aceitar os termos, as condições e as licenças adicionais antes de usar 
qualquer Curso Microsoft ou Kit do Instrutor;  

c. Você só poderá ministrar Cursos Microsoft associados à Certificação Microsoft e às 
Competências que Você obteve, conforme em sua transcrição da Microsoft; e 

http://download.microsoft.com/download/2/6/b/26b22e6b-a371-4ea6-9160-1e7d1399a614/mct_program-competencies_10_28_13.xlsm�
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d. Você observará todas as restrições e requisitos do Kit do Instrutor, incluindo: 
i. Os Kits do Instrutor só podem ser usados para a Sessão de Treinamento que usarem Curso 

Microsoft. 
ii. Você só pode usar o Kit do Instrutor associado ao Curso Microsoft que estiver 

ministrando. 
iii. Você não pode usar os Kits do Instrutor ou qualquer componente desses Kits em Cursos 

que não sejam da Microsoft e nem para qualquer outro propósito. 
iv. Os Kits do Instrutor não podem ser distribuídos.  

 
Os Learning Partners são obrigados a fornecer a cada Aluno uma (1) cópia com licença válida do Kit do 
Aluno para o Curso Microsoft ministrado em cada sessão de treinamento. Em caso de descumprimento 
por parte do Learning Partner, notifique a Microsoft enviando um email para mlsecure@microsoft.com. 
 
2.4. Materiais Complementares. Você pode ensinar conteúdo adicional (“Materiais 
Complementares”) ao ministrar uma Sessão de Treinamento que use o Curso Microsoft, desde que  

a. Os Materiais Complementares sejam nitidamente diferenciados do Curso Microsoft;  
b. não seja sugerido nem esteja implícito que os Materiais Complementares são da Microsoft ou 

que a Microsoft endossa ou recomenda os Materiais Complementares,  
c. os Materiais Complementares sejam divulgados como Materiais Complementares de 

terceiros,  
d. Você deve garantir e declarar que os Materiais Complementares usados na Sessão 

de Treinamento modificada não infringem e não infringirão nem usarão incorretamente 
nenhum direito autoral, patente, segredo comercial, marca registrada, nome comercial 
ou outro direito de propriedade de terceiros.  

e. Você, neste documento, concorda em defender, indenizar e eximir a Microsoft de 
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, obrigações, custos ou despesas, 
inclusive honorários advocatícios e custas judiciais, decorrentes de reclamações 
de terceiros referentes a tais Materiais Complementares.  

 
2.5. Contratos com Terceiros. Você será o único responsável por negociar, celebrar e cumprir os 
termos de todos e quaisquer contratos com os clientes com o fim de preparar e ministrar qualquer 
Sessão de Treinamento. Tais contratos serão Sua obrigação única e exclusiva, bem como do cliente. A 
Microsoft não terá obrigação de qualquer natureza perante Você ou o cliente decorrente ou relacionada 
a esses contratos. 
 
2.6. Satisfação do Cliente. Você deve orientar os Alunos a enviar avaliações online no término de cada 
Sessão de Treinamento usando o sistema de avaliação de treinamento designado pela Microsoft 
(“Ferramenta de Avaliação de Treinamento”). Você deve obter e manter uma classificação média ou 
acima da média da satisfação do cliente.  
 
2.7.  Informações Confidenciais. Durante toda a vigência deste Contrato e por 3 (três) anos após esse 
prazo, Você manterá em estrito sigilo e não usará e nem divulgará para terceiros nenhuma informação 
Confidencial da Microsoft. O termo “Informações Confidenciais da Microsoft” significa todas as 
informações não públicas, conhecimento, segredos comerciais em qualquer forma que a Microsoft 
tenha designado como confidencial; ou informações que uma pessoa sensata entenda ou deveria 
entender de modo sensato como sendo uma informação confidencial. Os tipos a seguir de informações, 
embora marcadas, não são Confidenciais da Microsoft: informações que ( a) está ou se torna 
publicamente disponível sem violação deste Contrato de MCT, (b) Você soube licitamente sem 

mailto:mlsecure@microsoft.com�
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obrigação de mantê-las em confidencialidade ou (c) são recebidas de outra fonte que pode revelá-las 
licitamente e sem obrigação de mantê-las em confidencialidade. Além disso, Você pode divulgar 
informações Confidenciais da Microsoft se exigido por ordem governamental ou judicial, desde que 
Você informe imediatamente a Microsoft por escrito, antes de tal divulgação, e cumpra com qualquer 
medida protetiva (ou equivalente) imposta por tal divulgação.  

 
2.8. Conformidade.  

a. Você manterá total conformidade com a versão mais atual do Contrato, do Guia e de 
quaisquer outros requisitos localizados no site do Programa MCT durante todo a vigência 
deste Contrato de MCT..  

b. Você somente ministrará títulos de MOC associados Competências de Certificação Microsoft 
que Você obteve. Uma lista dos títulos de MOC associados a cada Competência está disponível 
na transcrição oficial da Microsoft. Sua transcrição também incluirá suas credenciais, além dos 
títulos de MOC que Você está qualificado a ensinar.  

c. A Microsoft fornecerá a Você acesso aos benefícios do MCT, Curso Microsoft, componentes 
do Ambiente Virtual, MLOs, Kits do Instrutor e outros conteúdos, que podem ter termos, 
condições e licenças adicionais. Você deve aceitar e obedecer os termos adicionais para poder 
usar qualquer benefício do MCT, Curso Microsoft, componente do Ambiente Virtual, MLOs, 
Kits do Instrutor e outros conteúdos. Seu uso constitui aceitação de todos os termos 
adicionais. Você não poderá usar qualquer benefício do MCT, Curso Microsoft, componente 
do Ambiente Virtual, MLOs, Kits do Instrutor e outros conteúdos se não concordar com esses 
termos.  

d. Você não poderá modificar, distribuir, copiar, transmitir, utilizar, exibir, publicar, criar 
trabalhos derivados nem realizar engenharia reversa nos Cursos Microsoft, componente de 
Ambiente Virtual, MLO, Kit do Instrutor ou outros conteúdos sem a permissão expressa 
por escrito da Microsoft.  

e. Você concorda em participar de qualquer inspeção no local ou inspeção remota e/ou auditoria 
que a Microsoft e/ou seus representantes possam conduzir. Tais auditorias e/ou inspeções 
podem incluir, entre outras: auditorias e inspeções em locais físicos sobre Seu uso de qualquer 
benefício do MCT, Curso Microsoft, componentes do Ambiente Virtual, MLOs, Kits do 
Instrutor, materiais da Sessão de Treinamento, listas de Alunos e resultados da Ferramenta de 
Avaliação de Treinamento. 

f. O Instrutor não se envolverá em nenhum tipo de conduta não apropriada que possa 
comprometer a confidencialidade, a integridade e a segurança das Certificações da 
Microsoft ou do Programa MCT. 

g. Você concorda em obedecer os padrões e/ou requisitos destinados a evitar a pirataria e/ou 
o uso fraudulento de qualquer componente de algum benefício do MCT, Curso Microsoft, 
Ambiente Virtual, MLO, Kit do Instrutor e outros conteúdos e propriedade intelectual 
associados às tecnologias e aos serviços da Microsoft. Pirataria/fraude inclui: 

i. Cópia não autorizada, uso ou distribuição de qualquer componente de benefício do MCT, 
Curso Microsoft, Ambiente Virtual, MLO, Kit do Instrutor, software da Microsoft, 
informações relativas aos exames de Certificação da Microsoft, incluindo perguntas e 
respostas do exame ou informações e conteúdo obtidos ou acessados nos termos do 
Programa MCT. 

ii. Qualquer geração de relatório fraudulento, inclusive avaliações de Aluno. 
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3. PRIVACIDADE.  
3.1. Informações Pessoais. Você reconhece e concorda que a Microsoft colete certas informações sobre 

Você para executar o Programa que as Credenciais que Você conquistou e suas atividades no 
Programa MCT podem ser rastreadas e associadas a suas informações pessoais. Consulte a Política 
de Privacidade da Microsoft para obter mais informações sobre como podemos coletar e usar suas 
informações pessoais. 

3.2. Uso das Informações Pessoais. Você concorda que a Microsoft pode ocasionalmente contatar Você 
para participar de pesquisas e questionários. 

3.3. Divulgação de Informações Pessoais. Você concede à Microsoft o direito de  
a. compartilhar seu nome, informações de contato (inclusive endereço de email), nome da 

empresa do empregador, as Credenciais que Você já tem e seu status no Programa MCT com  
i. outros programas da Microsoft para verificar sua conformidade e a de seu 

empregador com os requisitos do programa da Microsoft, e  
ii. com Afiliadas da Microsoft, o Revendedor Autorizado da Microsoft e provedores de 

exames e centros de teste terceirizados que entregam os Exames de Certificação da 
Microsoft referentes a sua participação no Programa MCT.  

b. publicar seu nome, informações biográficas, informações de contato, inclusive endereço de 
email e URLs de site, Credenciais de Certificação da Microsoft e o status e o nome da empresa 
de seu empregador, por extenso ou em parte. no que se refere à sua participação no 
Programa MCT.  

 
4. TÍTULO DO MCT, LOGOTIPO E CÓDIGO DE ACESSO. 
4.1. Outorga. Sujeito e expressamente condicionado à sua conclusão bem-sucedida de todos os 

requisitos do Programa MCT e sua conformidade contínua com os termos e as condições deste 
Contrato de MCT e os requisitos para a Certificação da Microsoft, a Microsoft por este 
instrumento concede a Você o direito de usar a designação de Instrutor Certificado Microsoft e o 
Logotipo MCT de acordo com as Diretrizes de Uso do Logotipo e da Credencial de Microsoft 
Certified Professional e/ou em qualquer arte final aplicável fornecida pela Microsoft 
exclusivamente para sua preparação e administração do Curso Microsoft. Seu direito de usar o 
Logotipo e a Credencial de MCT encerrará imediatamente no término ou na rescisão deste 
Contrato ou na sua rescisão do Programa MCT, e Você deverá encerrar imediatamente o uso da 
Credencial e do Logotipo MCT.  

 
4.2. Restrições. Você não poderá usar nem reproduzir a Credencial de MCT nem o Logotipo MCT 

de uma maneira diferente da descrita nas Diretrizes de Uso de Logotipo e Credencial de MCP e/ou 
em qualquer arte final aplicável fornecida pela Microsoft. Você usará o Logotipo MCT e a 
Credencial de MCT de modo a não derrogar os direitos da Microsoft em relação ao Logotipo e à 
Credencial de MCT e não deverá executar nenhuma ação que possa interferir ou diminuir os 
direitos da Microsoft referentes ao Logotipo e à Credencial de MCT, nem danificar a reputação ou 
a imagem da Microsoft no Logotipo e na Credencial de MCT. Você não usará o Logotipo nem a 
Credencial de MCT de forma que possa causar confusão quanto aos produtos ou serviços 
oferecidos por Você serem produtos ou serviços da Microsoft. 

 
4.3. Propriedade. Todos os direitos não concedidos aqui expressamente são reservados pela Microsoft. 

Você reconhece e concorda que a Microsoft é proprietária do Logotipo e da Credencial de MCT e 
de qualquer imagem associada, e que a Microsoft detém todos os direitos, titularidade e interesse 
referentes ao Logotipo e à Credencial de MCT. A Microsoft é a única beneficiária da imagem 
associada ao Seu uso do Logotipo e da Credencial de MCT. 

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx�
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx�
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5. AMBIENTE VIRTUAL.  
5.1. Você só poderá usar o Ambiente Virtual e seus componentes para preparar-se e ministrar uma 

Sessão de Treinamento Pública que use o título do Curso Microsoft associado aos componentes 
do Ambiente Virtual. 
 

5.2. Restrições. Os componentes do Ambiente Virtual têm termos, condições e licenças adicionais. 
Você deverá aceitar os termos, as condições e as licenças adicionais antes de usar qualquer 
componente do Ambiente Virtual. Você só poderá usar os componentes do Ambiente Virtual 
conforme expressamente estabelecido nos termos, condições e licenças relacionados e nos 
termos e condições deste Contrato de MCT e no Guia do Programa. Sem limitação ao acima 
disposto: 
a. Você só poderá acessar, instalar, baixar e usar os componentes do Ambiente Virtual 

relacionados no guia de arrumação da sala de aula para o título do Curso Microsoft sujeito à 
Sessão de Treinamento Pública. Você não pode acessar, instalar, baixar ou usar qualquer outro 
componente do Ambiente Virtual. 

b. Você só poderá usar os componentes do Ambiente Virtual como uma unidade exclusiva, 
e não poderá separar os componentes do Ambiente Virtual. 

c. Você poderá instalar cópias individuais do Ambiente Virtual somente nos computadores da 
sala de aula pertencentes ou controlados por um Cliente Autorizado para uso pelos Alunos 
com a sua supervisão pessoal, e somente ao participarem da Sessão de Treinamento Pública. 

d. Você deverá cumprir os seguintes requisitos de segurança: 
• A Microsoft poderá desativar o sistema operacional do Ambiente Virtual. Antes de 

disponibilizar esse Ambiente Virtual aos Alunos, Você obterá da Microsoft uma chave 
do produto para o componente do software do sistema operacional para cada Ambiente 
Virtual e ativará o software com a Microsoft, usando tais chaves de produto. 

• Você não poderá instalar o Ambiente Virtual em mais computadores da sala de aula 
do que o número de Alunos inscritos na Sessão de Treinamento Pública. 

• Você não poderá permitir que terceiros baixem ou copiem o Ambiente Virtual e qualquer 
um de seus componentes. 

• Você deverá cumprir rigorosamente os termos, as condições e as licenças adicionais, bem 
como as instruções da Microsoft relativas à instalação, ao uso, à ativação, à desativação 
e à segurança do Ambiente Virtual. 

• É vetado modificar o Ambiente Virtual ou qualquer de seus componentes, exceto: 
 Você poderá efetuar alterações nas configurações (por exemplo, mouse) e 

configurações que um usuário final normal faria para melhorar sua experiência 
informática e/ou  

 Você poderá fazer alterações se e conforme necessário para os exercícios de 
laboratório escritos. 

 
5.3. A Microsoft reserva-se o direito de cancelar o acesso ou o uso do Ambiente Virtual, de seus 

componentes e do Microsoft Learning Download Center a qualquer momento, sem justa causa. 
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6. MLOs.  
Você pode usar os MLOs apenas para fins de preparação e ensino do título de MOC associado ao MLO, 
desde que Você cumpra com os seguintes requisitos: 

a. O MLO pode ser usado apenas para fins de preparação e ensino do título de MOC associado 
ao Código de Acesso de uma Sessão de Treinamento do Learning Partner.  

b. Você não pode resgatar o Código de Acesso antes de sete (7) dias da data de início da Sessão 
de Treinamento. Seu acesso ao MLO será automaticamente encerrado no último dia da Sessão 
de Treinamento. 

c. Cada Código de Acesso válido pode ser resgatado uma vez para acesso online por tempo 
limitado ao MLO especificado e somente no site em questão, indicado no Código de Acesso. 

d. Você precisa ter uma conta ativa no site especificado no Código de Acesso para resgatar o 
Código de Acesso. Será preciso informar o endereço de email e a senha para entrar no site do 
MLO e especificar o Código de Acesso exclusivo para “ativar” ou ter acesso ao MLO.  

e. A venda, distribuição ou transferência do Código de Acesso é expressamente proibida.  
f. Os Códigos de Acesso não podem ser transferidos entre MLOs ou sites. 
g. Códigos de Acesso expirados, roubados ou perdidos não serão substituídos. 
h. Os Códigos de Acesso não podem ser resgatados para o recebimento de dinheiro, crédito ou 

reembolso, e são invalidados se forem de alguma forma alterados. 
i. Você estará sujeito às licenças, aos termos e às condições adicionais que forem aplicáveis aos 

Códigos de Acesso, sites de MLO e MLOs. Você não poderá usar os MLOs se não concordar 
com estes termos.  

 
7. CONDUÇÃO DE NEGÓCIO  
7.1. Práticas Comerciais. Você realizará todo tipo de negócios que estiverem ao alcance de sua 

capacidade como um MCT de tal forma que:  
a. não prejudiquem a reputação da Microsoft;  
b. não haja práticas enganosas, falsas ou antiéticas;  
c. respeitem todas as leis, regulamentações e exigências aplicáveis (inclusive leis e 

regulamentações associadas à exportação); 
d. haja respeito aos direitos autorais e outras medidas de proteção aos direitos de propriedade e 

propriedade intelectual; e  
e. cumpram os termos e as condições deste Contrato de MCT.  

 
7.2. Restrições às Marcas Comerciais. Nada neste Contrato de MCT autoriza Você a usar qualquer das 

marcas comerciais, marcas de serviço ou logotipos da Microsoft, a menos que esteja 
expressamente especificado neste Contrato de MCT. 

 
7.3. Participação em Grupos de Notícias Online. Você concorda que a sua participação em quaisquer 

atividades de comunicação de MCT, como grupos de notícias, fóruns, quadros de notícias e bate-
papos online que a Microsoft possa fornecer, será feita de acordo com todos os termos de uso 
e o código de conduta aplicável a esses sites.  
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7.4. Ausência de Endosso. Você não poderá fazer propaganda, insinuar nem sugerir, de nenhuma 
maneira, que Você é empregado, afiliado ou patrocinado pela Microsoft, exceto para declarar, 
se verdadeiro e consistente com os termos deste Contrato de MCT, que Você cumpriu com êxito 
todos os requisitos exigidos para ministrar Cursos Microsoft. Você não prestará declarações, não 
fornecerá garantias, nem fará promessas em nome da Microsoft. Durante o prazo deste Contrato 
de MCT, Você deverá inserir o seguinte texto em qualquer contrato, segundo o qual Você, 
atuando como um MCT, ministrará treinamentos relativos a softwares e tecnologias da Microsoft: 

“A Microsoft não integra este contrato e não terá qualquer responsabilidade ou 
obrigação com respeito aos serviços que são o objeto deste Contrato. O título de 
Microsoft Certified Trainer significa que cumpri com êxito todos os requisitos da 
Microsoft correspondentes à certificação e ao programa, que refletem as qualificações 
necessárias para ministrar determinados Cursos Microsoft. Sou o único responsável 
pelos serviços prestados segundo este Contrato, e os serviços prestados por mim não são 
patrocinados pela Microsoft.”  

 
7.5. Antipirataria. Você adotará todas as medidas disponíveis para proteger a propriedade intelectual 

da Microsoft e Você não participará de qualquer ato de fraude ou infração da propriedade 
intelectual da Microsoft. Isso inclui a reprodução, a distribuição ou o uso não autorizados de 
software, produtos ou tecnologias. Você concorda em avisar imediatamente a Microsoft pelo 
endereçotctips@microsoft.com (ou outro endereço de contato especificado pela Microsoft) de 
qualquer suspeita de falsificação, pirataria ou outra infração de propriedade intelectual da 
Microsoft e em cooperar com a Microsoft na investigação. 

 
8. ALTERAÇÕES NO PROGRAMA MCT. A Microsoft se reserva o direito de descontinuar o Programa 
MCT, alterar o Programa MCT ou qualquer aspecto dele, a qualquer momento, incluindo o direito 
de alterar os requisitos e os benefícios do Programa MCT. A Microsoft notificará Você por escrito com 
60 (sessenta) dias de antecedência se a Microsoft tiver a intenção de descontinuar o Programa MCT. 
Esses avisos serão enviados para o email ou o endereço fornecido por Você no formulário de inscrição 
do Programa MCT. Você é responsável por avisar a Microsoft sobre qualquer alteração de endereço.  
 
Todas as outras alterações serão publicadas no site do Programa MCT. Você é responsável por verificar 
o site do Programa MCT regularmente para saber se há alterações. As alterações entram em vigor na 
data em que são publicadas. As alterações não têm aplicação retroativa. Se Você não concordar com as 
alterações, a única solução é rescindir o Contrato do Programa MCT e sua participação no Programa 
MCT. 
 
9. AUDITORIAS. Durante o Prazo deste Contrato de MCT e por 3 (três) anos após esse período, a 
Microsoft reserva-se o direito de auditar todos os aspectos de sua participação no Programa MCT para 
verificar as declarações emitidas por Você, inclusive seu conhecimento técnico e qualificações de ensino, 
sua conformidade com os requisitos do Programa MCT, este Contrato de MCT, o Guia do Programa e 
todas as licenças e outros termos que sejam aplicáveis, acompanhem ou estejam incluídos em qualquer 
benefício de MCT, Curso Microsoft, componente do Ambiente Virtual, MLO, Kit do Instrutor ou outro 
conteúdo. A auditoria também poderá incluir verificação das listas de Alunos das Sessões de 
Treinamento ministradas por Você. É Sua responsabilidade usar e manter toda a documentação usual e 
apropriada que indique Sua conformidade com todos os requisitos mencionados. Caso Você seja 
auditado, receberá uma carta de auditoria dos administradores do Programa MCT, solicitando 
informações específicas. Você concorda em fornecer as informações e/ou os documentos solicitados até 
a data estabelecida na carta de auditoria, bem como participar e auxiliar integralmente em qualquer 
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auditoria realizada pela Microsoft e/ou seus representantes e permitir o acesso a todos os registros, 
informações e instalações solicitados. Você assegurará todos os direitos apropriados requeridos para 
que a Microsoft possa executar uma auditoria de acordo com este Contrato de MCT, incluindo os Seus 
direitos de compartilhamento das informações pessoais de Alunos e clientes com a Microsoft. Ao 
invocar os direitos e os procedimentos descritos acima, a Microsoft não renuncia ao seu direito de 
executar o Contrato de MCT e proteger sua propriedade intelectual por quaisquer outros meios 
permitidos por lei.  
 
10. PRAZO E RESCISÃO.  
10.1. Prazo: este Contrato de MCT entra em vigor na Data de Efetivação e será automaticamente 

rescindido um (1) ano a partir da Data de Efetivação (“Prazo”), a menos que seja rescindido antes, 
de acordo com este Contrato de MCT.  

10.2. Renovação. Este Contrato de MCT não será renovado automaticamente. A Microsoft não tem 
obrigação de renovar sua associação ao Programa MCT nem de celebrar um novo Contrato do 
Programa MCT com Você. Você não está qualificado a se reinscrever no Programa MCT se ele tiver 
sido rescindido anteriormente por justa causa.  
  

10.3. Rescisão sem Motivo. Cada uma das partes poderá rescindir este Contrato de MCT a qualquer 
momento, sem motivo, mediante notificação por escrito, com 30 dias de antecedência.  
 

10.4. Rescisão Automática. Se Você perder Seu status de MCT ou MCP durante o prazo deste Contrato 
de MCT, este Contrato de MCT será automaticamente rescindido.  

 
10.5. Rescisão com Motivo. A Microsoft, a seu exclusivo critério, poderá rescindir imediatamente este 

Contrato de MCT se: 
a. Você não cumprir qualquer um dos termos e condições contidos neste Contrato de MCT e no 

Guia do Programa; 
b. Você não cumprir os termos que regem o uso do Logotipo MCT e/ou da Credencial de MCT; 
c. Você tiver falsificado intencionalmente suas qualificações de treinamento ou se Você não 

fornecer à Microsoft um comprovante de suas qualificações de ensino quando solicitado;  
d. Você relatar, de forma fraudulenta, suas avaliações de cliente/Aluno na Ferramenta de 

Avaliação de Treinamento ou se Você tiver um percentual de 10% de classificação 
insatisfatória por dois trimestres consecutivos em Suas avaliações na Ferramenta de Avaliação 
de Treinamento; 

e. Você se envolver em apropriação indébita ou divulgação não autorizada de segredos 
comerciais ou Informações Confidenciais da Microsoft, piratear software, tecnologia ou 
produto da Microsoft ou, de alguma outra forma, violar qualquer outro direito de propriedade 
intelectual da Microsoft;  

f. Você se envolver em atividades proibidas pela lei ou que comprometam a integridade 
da certificação MCT;  

g. uma agência governamental ou um tribunal constatar que os serviços fornecidos 
por Você relativos ao Curso Microsoft apresentam algum problema ou 

h. Você adulterar o status de sua certificação ou relacionamento com a Microsoft.  
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Dependendo da gravidade da infração, Você também poderá perder sua certificação em caráter 
permanente e ser desligado dos programas MCT e MCP. Nesse caso, Você também perderá, 
permanentemente, as Credenciais de MCT e MCP. Essa aplicação rigorosa dos requisitos da certificação 
tem o objetivo de proteger a maioria dos MCTs que cumprem os requisitos de certificação. 
 
10.6. Efeito da Rescisão. Em todos os casos de término ou rescisão deste Contrato de MCT, sua 

associação ao Programa MCT será encerrada, e todos os direitos concedidos a Você mediante o 
Programa MCT estarão imediatamente rescindidos. Você deverá imediatamente: 
a. Cessar todas as atividades relacionadas ao Programa MCT; 
b. Cessar todo uso do Logotipo MCT e da Credencial de MCT; 
c. Cessar o acesso e o uso das cópias de todos os Kits do Instrutor, dos Ambientes Virtuais e de 

seus componentes todo conteúdo fornecido a Você em consequência de Sua participação no 
Programa MCT, além de desinstalar e destruir todo o material citado; 

d. Deixar de identificar-se como um participante do Programa MCT;  
e. Para de ensinar os títulos do MOC; 
f. Descontinuar o uso de todos os benefícios do Programa MCT e 
g. Cessar o acesso ao Microsoft Learning Download Center e ao site do MCT. 
 
Mediante solicitação, Você deverá fornecer à Microsoft um certificado assinado de destruição do 
material. A Microsoft não será responsável perante Você ou terceiros em relação a custos ou 
danos de qualquer espécie decorrentes (a) da rescisão deste Contrato de MCT de acordo com seus 
termos, (b) de seu desligamento do Programa MCT ou (c) de alterações no Programa MCT ou em 
seus benefícios.  

 
10.7. Renúncia a Direitos e Obrigações. Você, por meio deste Contrato, concorda em eximir-se 

e renunciar a todas as obrigações ou exigências previstas na lei aplicável, na medida em 
que seja necessária ordem judicial prévia para a rescisão deste Contrato de MCT. 
 

10.8. Sobrevivência. Seção 1 Definições e todos os termos definidos aqui e as Seções 2.4 (d) e (e) 
Materiais Complementares, 2.6 Informações Confidenciais, 2.7 (e) Conformidade, 4.3 Propriedade, 
9 Auditorias, 10.6 Efeito da Rescisão, 10.8 Sobrevivência, 11 Isenção de Garantias, 12 Limitação de 
Responsabilidade, 13 Indenização e 14 Disposições Gerais sobreviverão ao término ou rescisão 
deste Contrato de MCT.  

 
11. ISENÇÃO DE GARANTIAS. A MENOS QUE ESTEJA DISCRIMINADO NESTE DOCUMENTO, A 
MICROSOFT NÃO GARANTE SUA SATISFAÇÃO COM O PROGRAMA MCT OU SEUS RESULTADOS. OS 
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MCT SÃO FORNECIDOS NO "ESTADO EM QUE ESTÃO" E CONFORME SUA 
DISPONIBILIDADE SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA. A MICROSOFT EXPRESSAMENTE ISENTA A SI 
MESMA E SUAS AFILIADAS E FORNECEDORES DE QUAISQUER GARANTIAS, SEJAM EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE TITULARIDADE, AUSÊNCIA DE INFRAÇÕES, COMERCIABILIDADE 
E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM.  
 
12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, 
EM NENHUMA SITUAÇÃO, A MICROSOFT E SUAS AFILIADAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS 
INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES DECORRENTES 
OU RELACIONADOS, DE ALGUMA FORMA, A ESTE CONTRATO, AO PROGRAMA MCT OU AO USO OU À 
INCAPACIDADE DE USO DE QUALQUER BENEFÍCIO DO PROGRAMA MCT. ESSA EXCLUSÃO SERÁ 
APLICÁVEL INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA JURÍDICA NA QUAL SE BASEIEM ESSES DANOS, MESMO 
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SE A MICROSOFT TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, SEJAM ELES 
RAZOAVELMENTE PREVISÍVEIS OU SE A APLICAÇÃO DA EXCLUSÃO FIZER COM QUE ALGUMA SOLUÇÃO 
NÃO CUMPRA SUA FINALIDADE ESSENCIAL.  
 

13. INDENIZAÇÃO. Você, por conta própria e solicitação da Microsoft, defenderá, indenizará e isentará 
a Microsoft, suas Afiliadas e respectivos sucessores, executivos, diretores, funcionários e representantes 
de todas e quaisquer demandas, reivindicações e/ou responsabilidades (“Reivindicações”) relacionadas 
a: (a) promoção, venda, desempenho ou distribuição de Seus serviços como MCT; (b) Seu uso do 
Logotipo MCT ou Credencial de MCT de uma forma que seja inconsistente com os termos deste 
Contrato de MCT, (c) rescisão da Microsoft de Sua certificação Microsoft e/ou este Contrato de MCT 
segundos o termos e as condições aqui determinados, (d) sua infração, uso indevido ou apropriação 
indébita de IP ou direitos pessoais de terceiros; ou (e) Sua falha em cumprir com as leis, normas ou 
regulamentações aplicáveis. Caso a Microsoft busque indenização com Você, segundo esta cláusula, a 
Microsoft enviará aviso em tempo hábil e por escrito das Reivindicações contra a Microsoft. A Microsoft 
reserve-se o direito, a critério próprio, de assumir o controle integral de tal tipo de Reivindicação, com 
advogado de sua escolha, ou de apresentar a defesa a Você e ter um advogado de sua escolha para 
monitorar a defesa. Se a Microsoft assumir o controle total da defesa de quaisquer de tais 
Reivindicações, qualquer acordo que exija pagamento por Sua parte ficará sujeito à Sua aprovação 
prévia e por escrito, e essa aprovação não deverá ser negada sem motivo razoável. Você deverá 
reembolsar a Microsoft imediatamente, mediante cobrança, sobre quaisquer despesas incorridas pela 
Microsoft na defesa de tal Reivindicação, incluindo, entre outros, honorários advocatícios e custos 
judiciais, bem como qualquer sentença proferida ou acordo na referida Reivindicação. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Avisos. Todos os avisos exigidos neste Contrato de MCT a serem enviados para a Microsoft 

deverão ser endereçados a Microsoft Certified Trainer Program, Microsoft Corporation, One 
Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Todos os avisos exigidos neste Contrato de MCT 
a serem enviados a Você deverão ser remetidos ao endereço de correspondência informado em 
sua Inscrição. É Sua responsabilidade manter Suas informações de contato atualizadas na 
Microsoft (endereços de email e de correspondência). 

 
14.2. Independência das Cláusulas. Se o tribunal de uma jurisdição competente julgar que qualquer 

cláusula deste Contrato é ilegal, inválida ou inexequível, as cláusulas restantes continuarão 
em pleno vigor e efeito.  

 
14.3. Ausência de Renúncia. Qualquer atraso ou falha da Microsoft em exercer um direito ou recurso 

não resultará em uma renúncia desse direito nem de qualquer outro direito ou recurso.  
 

14.4. Ausência de Exclusividade. Sua participação no Programa MCT é voluntária. Nada neste Contrato 
de MCT impede Você de ensinar, oferecer suporte, promover, distribuir ou usar tecnologia que 
não seja da Microsoft. 
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14.5. Restrições à Exportação. Você reconhece que os produtos e software da Microsoft são originários 
dos EUA. Você concorda em cumprir todas as leis nacionais e internacionais aplicáveis a esses 
produtos, incluindo as regulamentações contidas nas U.S. Export Administration Regulations, além 
das restrições de usuário final, uso final e país emitidas pelos EUA e outros governos. Para obter 
informações adicionais sobre a exportação de produtos da Microsoft, consulte 
http://www.microsoft.com/exporting/. 
 

14.6. Contrato Integral. Os termos e as condições da versão mais atual do Contrato do Microsoft 
Certification Program foram incorporados e integram este Contrato. Para evitar dúvidas, os 
termos incorporados são os termo de aplicação geral no Contrato do Microsoft Certification 
Program (incluindo os termos referentes a legislação aplicável, honorários advocatícios, 
relacionamento e cessão, incluídos como termos relevantes para este Contrato. Este Contrato 
(incluindo os contratos incorporados mencionados) constitui o contrato integral entre as partes, 
referente ao assunto aqui apresentado e tem prioridade em relação a todos os contratos ou 
comunicações anteriores e atuais. Este Contrato não será modificado, a não ser que o seja por 
escrito e com data posterior à data atual, e assinado por representantes devidamente autorizados 
de ambas as partes. 

 
14.7. Ordem de PrioridadeCaso ocorra conflito entre o Contrato do Microsoft Certification Program e 

este Contrato de MCT, este Contrato de MCT assumirá o controle. Se determinado assunto for 
abordado no Contrato do Microsoft Certification Program, e não neste Contrato, os termos do 
Contrato do Microsoft Certification Program prevalecerão.  
 

14.8. Entidade de Contratação da Microsoft. A entidade de contratação da Microsoft para este Contrato 
de MCT é determinada pelo país ou região onde Você está. Veja os detalhes abaixo: 
 

14.8.1. A entidade Microsoft para os seguintes países/regiões está indicada a seguir: Anguilla, 
Antígua e Barbuda, antigas Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, 
Belize, Bermudas, Bolívia, Brasil, Canadá, Ilhas Cayman, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Curaçao, Dominica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana Francesa, Granada, 
Guam, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São 
Pedro e Miquelon, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Ilhas Turcos 
e Caicos, Estados Unidos da América, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens (Britânicas) e 
Ilhas Virgens (EUA):  

 Microsoft Corporation  
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052 USA 
 

14.8.2. A entidade Microsoft para os seguintes países/regiões está indicada abaixo: Afeganistão, 
Albânia, Argélia, Andorra, Angola, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bahrein, Bielorrússia, 
Bélgica, Benin, Bósnia-Herzegóvina, Botsuana, Ilha Bouvet, Bulgária, Burkina Fasso, 
Burundi, Camarões, Cazaquistão, Chade, Chipre, Cidade do Vaticano, Congo, Costa do 
Marfim, Croácia, Dinamarca, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, Estônia, Etiópia, Federação Russa, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, Gana, 
Geórgia, Gibraltar, Grécia, Groenlândia, Guadalupe, Guiné-Bissau, Holanda, Hungria, 
Iêmen, Ilha Reunião, Ilhas Bouvet, Ilhas Comores, Ilhas Faroed, Ilhas Maurício, Ilhas 
Seychelles, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jordânia, Kosovo, Kuwait, Lesoto, Letônia, Líbano, 
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Libéria, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Madagascar, Malaui, Mali, 
Malta, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, Moldova, Mônaco, Mongólia, Montenegro, 
Namíbia, Níger, Nigéria, Noruega, Nova Caledônia, Omã, Paquistão, Polônia, Portugal, Qatar, 
Quênia, Quirguistão, Reino Unido, República Centro-Africana, República da Guiné, República 
da Guiné Equatorial, República da Ruanda, República Democrática de São Tomé e Príncipe, 
República do Cabo Verde, República do Senegal, República Tcheca, Romênia, San Marino, 
Santa Helena, Serra Leoa, Sérvia, Somália, Suazilândia, Suécia, Suíça, Svalbard e Jan Mayen, 
Tadjiquistão, Tanzânia, Togo, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Ucrânia, Uganda, 
Uzbequistão, Zaire, Zâmbia e Zimbábue:  

Microsoft Ireland Operations Limited 
The Atrium, Block B, Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublin, 18, Ireland 
 

14.8.3. A entidade Microsoft para os seguintes países ou regiões está indicada a seguir: Austrália e 
seus territórios externos, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butão, Camboja, Cingapura, Fiji, 
Filipinas, Hong Kong, Ilhas Cook, Ilhas Maldivas, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Marshall, 
Ilhas Salomão, Ilhas Wallis e Futuna, Índia, Indonésia, Kiribati, Macau, Malásia, Mayotte, 
Micronésia, Nauru, Nepal, Niue, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Pitcairn, Polinésia 
Francesa, República Democrática Popular do Laos, Samoa, Sri Lanka, Tailândia, Território 
Antártico Francês, Timor-Leste-, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Vietnã:  

Microsoft Regional Sales Corporation 
438B Alexandra Road #04-09/12 
Block B, Alexandra Technopark 
Cingapura, 119968 
 

14.8.4. A entidade Microsoft na Índia é: 
Microsoft Corporation India Pvt. Ltd.  
9th Floor, Cyber Greens, Tower A,  
DLF Cyber City, Sector 25A,  
Gurgaon 122002 
Haryana, India 

 
14.8.5. A entidade Microsoft no Japão é: 

Microsoft Japan Co., Ltd 
Shinagawa Grand Central Tower 
2-16-3 Konan, Minato-Ku, Tokyo 
108-0075 Japan 
 

14.8.6. A entidade Microsoft em Taiwan é: 
Microsoft Taiwan Corporation 
8F, No 7, Sungren Rd. 
Shinyi Chiu, Taipei 
Taiwan 110 
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14.8.7. A afiliada Microsoft para a República Popular da China é: 
Microsoft (China) Company Limited6F Sigma Center 
No. 49 Zhichun Road Haidian District 
Beijing 100080, P.R.C 

 
14.8.8. A afiliada Microsoft para a República da Coréia é: 

Microsoft Korea, Inc 
5th Floor, West Wing 
POSCO Center 
892 Daechi-Dong Gangnam-Gu 
Seoul, 135-777, Korea 

 
14.9. Legislação Aplicável. A lei aplicável, jurisdição e foro para este Contrato de MCT estão 

identificados abaixo. A escolha da jurisdição e foro não impede que ambas as partes busquem 
recursos com relação à violação de direitos à propriedade intelectual, obrigações de 
confidencialidade ou execução de reconhecimento de quaisquer decisões ou ordens. A busca de 
recursos ou a execução de reconhecimento pode ser feita em qualquer jurisdição apropriada.  

a. Geral. Exceto conforme o disposto na Seção 14.9(b), este Contrato de MCT será regido pelas 
leis do Estado de Washington, Estados Unidos da América. Se existir uma jurisdição federal, 
as partes consentem e acordam com a jurisdição e o foro exclusivo dos tribunais federais 
do município de King, Washington, EUA. Se não houver, as partes consentem e acordam 
com a jurisdição e o foro exclusivos do Tribunal Superior do município de King, Washington, 
EUA.  

b. Outros Termos. Se o seu local principal de operação for um dos países ou regiões abaixo, o 
seguinte será aplicável, prevalecendo sobre a Seção 14.9 (a), até o limite onde se tornem 
inconsistentes: 

i. Se o local principal de operação estiver localizado na Austrália e seus territórios 
externos, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butão, Camboja, Cingapura, Fiji, Filipinas, 
Hong Kong, Ilhas Cook, Ilhas Maldivas, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Marshall, Ilhas 
Salomão, Ilhas Wallis e Futuna, Índia, Indonésia, Kiribati, Macau, Malásia, Mayotte, 
Micronésia, Nauru, Nepal, Niue, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Pitcairn, 
Polinésia Francesa, República Democrática Popular do Laos, Samoa, Sri Lank, Tailândia, 
Território Antártico Francês, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Vietnã, 
este Contrato de MCT deve ser interpretado e regido pelas leis de Cingapura. - 

1. Se o seu local principal de operação for Austrália e seus territórios externos, 
Brunei, Cingapura, Malásia ou Nova Zelândia, Você aceita a jurisdição 
não -exclusiva dos tribunais de Cingapura. 

2. Se o seu local principal de operação estiver em Bangladesh, Butão, Camboja, Fiji, 
Filipinas, Hong Kong SAR, Ilhas Cook, Ilhas Mariana do Norte, Ilhas Marshall, 
Ilhas Salomão, Indonésia, Ilhas Wallis e Futuna, Kiribati, Macau SAR, Maldivas, 
Mayotte, Micronésia, Nauru, Nepal, Niue, Palau, Papua Nova Guiné, Polinésia 
Francesa, Pitcairn, República Democrática Popular do Laos, Samoa, Sri Lanka, 
Tailândia, Territórios Franceses do Sul, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu e Vietnã, qualquer disputa relacionada com este Contrato de MCT, 
incluindo quaisquer questões sobre sua existência, validade ou rescisão, 
deverão ser submetidas e resolvidas por arbitragem em Cingapura de acordo 
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com as regras do Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”). As regras 
do SIAC incorporadas neste Contrato. O Tribunal deve consistir em um árbitro 
a ser designado pelo Presidente do SIAC. O idioma da arbitragem deverá ser o 
inglês. A decisão do árbitro deve ser definitiva, obrigatória e incontestável e 
pode ser usada como base para sentença transitada em julgado em Bangladesh, 
Indonésia, Filipinas, Sri Lanka, Tailândia ou Vietnã (conforme apropriado), ou em 
outros locais. 
 

ii. Se o seu principal local de operação estiver na Índia, o seguinte será aplicável: o Contrato de 
MCT será elaborado e controlado pelas leis da Índia e Você consente em dirimir qualquer 
conflito que surja do Contrato de MCT ou a ele relacionado, incluindo qualquer questão 
referente a sua existência, validade ou rescisão, e qualquer adendo, em Cingapura, no Singapore 
International Arbitration Centre, cujas regras são incorporadas para referência neste Contrato 
de MCT. O tribunal consistirá em um árbitro, a ser apontado pelo Presidente do SIAC. O idioma 
usado nas sessões será o inglês. A decisão do árbitro será final, obrigatória e incontestável e 
poderá ser usada como base para sentença transitada em julgado na Índia.  

 
iii. Se o seu local principal de operação for no Japão, o seguinte será aplicável: o Contrato de MCT 

deve ser interpretado e regido pelas leis do Japão. Você consente e concorda quanto 
à jurisdição exclusiva e ao foro dos tribunais de Tóquio (Tokyo District Court). A parte vitoriosa 
na ação relacionada a este Contrato de MCT terá o direito de recuperar seus honorários 
advocatícios, custos e outras despesas razoáveis.  
 

iv. Se o seu local principal de operação for Afeganistão, Albânia, Alemanha, Andorra, Angola, Arábia 
Saudita, Argélia, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bahrein, Belarus, Bélgica, Benin, Bósnia-
Herzegóvina, Botsuana, Bulgária, Burkina Fasso, Burundi, Camarões, Cazaquistão, Chade, Chipre, 
Cidade do Vaticano, Congo, Costa do Marfim, Croácia, Dinamarca, Djibuti, Egito, Emirados 
Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Etiópia, Federação Russa, Finlândia, 
França, Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Gibraltar, Grécia, Groenlândia, Guadalupe, Guiné-Bissau, 
Holanda, Hungria, Iêmen, Ilha Reunião, Ilhas Bouvet, Ilhas Comores, Ilhas Faroe, Ilhas Maurício, 
Ilhas Seychelles, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jordânia, Kosovo, Kuwait, Lesoto, Letônia, Líbia, 
Líbano, Libéria, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Madagascar, Malaui, Mali, 
Malta, Marrocos, Mauritânia, Moçambique, Moldova, Mônaco, Mongólia, Montenegro, 
Namíbia, Níger, Nigéria, Noruega, Nova Caledônia, Omã, Paquistão, Polônia, Portugal, Qatar, 
Quênia, Quirguistão, Reino Unido, República Centro-Africana, República da Guiné, República da 
Guiné Equatorial, República da Ruanda, República Democrática de São Tomé e Príncipe, 
República do Cabo Verde, República do Senegal, República Tcheca, Romênia, San Marino, Santa 
Helena, Serra Leoa, Somália, Suazilândia, Suécia, Suíça, Svalbard e Jan Mayen, Tadjiquistão, 
Tanzânia, Togo, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Zaire, Zâmbia 
ou Zimbábue, o seguinte será aplicável:  

Este Contrato de MCT deve ser interpretado e regido pelas leis da Irlanda. Você 
concorda com a jurisdição e o foro dos tribunais irlandeses em relação a toda e qualquer 
questão que possa estar relacionada a este Contrato de MCT. 
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v. Se o seu local principal de operação for a República Popular da China, o seguinte será aplicável. 
Para os propósitos deste Contrato de MCT, a República Popular da China não inclui Hong Kong 
S.A.R., Macau S.A.R., nem Taiwan:  

O Contrato de MCT deve ser interpretado e regido de acordo com as leis da República 
Popular da China. Você consente em dirimir qualquer disputa oriunda ou relacionada a 
este Contrato de MCT e a qualquer adendo à arbitragem obrigatória. A arbitragem será 
realizada pela China International Economic and Trade Arbitration Commission 
(“CIETAC”) em Beijing, de acordo com suas regulamentações vigentes. 

vi. Se o seu local principal de operação for Colômbia ou Uruguai, o seguinte será aplicável:  

Todas as disputas, reivindicações ou processos entre as partes com relação à validade, à 
interpretação ou ao cumprimento deste Contrato de MCT devem ser dirimidos por 
arbitragem. A arbitragem será realizada de acordo com as Regras de Arbitragem 
UNCITRAL conforme sua vigência. A autoridade indicada deve ser a Câmara de Comércio 
Internacional (“ICC”), atuando de acordo com as normas adotadas pela ICC para estes 
fins. O local de arbitragem será Seattle, Washington, EUA. Deve haver apenas um 
árbitro. A sentença deve basear-se na lei, e não em jurisprudência, e deve ser definitiva 
e cumprida por ambas as partes. As partes concordam irrevogavelmente em sujeitar 
todas as questões e disputas com relação a este Contrato à arbitragem em Seattle, 
Washington, EUA. 

vii. Se o seu local principal de operação for a República da Coreia, o seguinte será aplicável: este 
Contrato de MCT deve ser interpretado e regido pelas leis da República da Coreia. Você 
concorda com a jurisdição e o foro exclusivos e originais dos Tribunais do Município de Seul 
Central. Em qualquer ação, para fazer valer qualquer direito ou para exercer qualquer medida 
prevista neste Contrato ou para interpretar qualquer disposição deste Contrato, a parte 
vitoriosa terá o direito de recuperar seus honorários advocatícios, custos e outras despesas 
razoáveis.  
 

viii. Se o seu principal local de operação for Taiwan, o seguinte será aplicável: os termos deste 
Contrato de MCT deverão ser regidos e interpretados de acordo com as leis de Taiwan. 
As partes elegem o tribunal de Taipei (Taipei District Court) como o foro de primeira instância 
com jurisdição sobre quaisquer disputas oriundas de, ou relativas a este Contrato.  

 
14.10. Modificação/Contratos Anteriores. Este Contrato de MCT não poderá ser modificado, exceto por 

instrumento escrito e assinado pelos representantes autorizados de ambas as partes. 
Este Contrato de MCT substitui quaisquer contratos anteriores, escritos ou verbais, feitos entre 
as partes com relação ao objeto ora tratado, inclusive qualquer Contrato de MCT anterior. 

 


