Termos de Alteração de Titularidade
Procedimentos administrativos HostCuritiba Hosting Security CDN

Eu, ___________________________________________, responsável pelo Contato ID Entidade do domínio:
________ registrado em: ___________ com o número do pedido: #________ inclui o vínculo conjunto de
Entidade registrada de domínio nacional: _________________________________________________________
Domínio de tratativa: ____________________________ sobre endereço registrado:______________________
Consulta pública em Dados de registro whois sobre a autoridade de registros nacionais NIC BR
Domínio:
Titular:
Documento:
Responsável:
País:
Titular ID:
Contato Técnico:
Servidor DNS/NS 1:
Servidor DNS/NS 2:
Criado em:
Número Pedido: #
Data de expiração:
Status da Publicação:
Contato (ID)
Nome Completo:
E-mail de registro:
Criado em:
Alterado em:
Contato ID Provedor: GMDSA19
Nome Completo: Givanildo Martins dos Santos
E-mail de registro: abuse@hostcuritiba.net.br
Caso nenhum dos documentos acima se aplique à natureza jurídica de sua empresa, encaminhe outro
documento que comprove a representação legal de quem irá assinar a carta. Para ter validade jurídica,
o documento deve estar devidamente registrado em cartório, Junta Comercial ou outro órgão oficial.
https://registro.br/cgi-bin/nicbr/transferencia_de_dominio
Caso nenhum dos documentos acima se aplique à natureza jurídica de sua empresa, encaminhe outro
documento que comprove a representação legal de quem irá assinar a carta. Para ter validade jurídica,
o documento deve estar devidamente registrado em cartório, Junta Comercial ou outro órgão oficial.
Esta carta deverá ser assinada e ter reconhecimento de firma do(s) representante(s) legal(is) do CNPJ
ou CPF titular atual do(s) domínio(s). Juntamente com a carta, deverá ser enviada cópia do cartão do

CNPJ (em caso de pessoas jurídicas) ou documento oficial em que conste o CPF (em caso de
pessoas físicas) do titular atual e do novo.
Reabilitação de conta de usuário e acesso aos dados
Alteração do e-mail de cadastro do usuário e recebimento de nova senha de acesso
Indicado para contas cadastradas com nome completo da PESSOA JURÍDICA, por usuários que não
se recordam da senha cadastrada e não possuem acesso ao e-mail vinculado à conta ou para casos
de perda de acesso através do Token cadastrado.
https://registro.br/ajuda/procedimentos-administrativos/alteracao-do-titular/
ATENÇÃO: titulares (entidades) administrados por contas cadastradas com nomes abreviados ou em
nome de PESSOA JURÍDICA, que não recordam da senha e não tenham acesso ao e-mail de cadastro,
deverão solicitar a transferência do contato do titular antes de qualquer modalidade de acesso.
A autorização de acesso aos dados após homologação das documentações só pode ser atendida
após usuário titular registrado e acessado via painel para confirmação de dados token do cliente este
com o acesso administrativo completo para os seguintes serviços:
•
•
•
•

Acesso ao servidor de dados para gerenciar domínio e e-mails
Acesso ao painel do provedor para gerenciamento de faturas e dados
Acesso ao suporte técnico de nível corporativo para tratamento gerais
Acesso remoto para suporte e configurações de e-mails em outlook

* Autorizo a alteração de titularidade de acesso e dados, que consta sob minha responsabilidade os
seguintes dados de acesso e permissões futuras:
Nome Completo:
CPF: _________________________________, RG:____________________________, Nascimento: _____________
Nome Completo:
CPF: ________________________________, RG:____________________________, Nascimento: _____________
*Autorizo a alteração de titularidade de acesso e dados para o interessado abaixo relacionado:
Nome Completo:
CPF: _________________________________, RG:____________________________, Nascimento: _____________
Os documentos acima se apliquem à natureza jurídica de sua empresa, encaminhe outro documento
que comprove a representação legal de quem irá assinar a carta. Para ter validade jurídica, o
documento deve estar devidamente registrado em cartório, Junta Comercial ou outro órgão oficial.

Curitiba, _______________ de ______________________de______________

