
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO da Autenticação em duas etapas  

Para que a Autenticação em duas etapas seja CANCELADA, as informações do titular da conta devem ser 

verificadas. O formulário preenchido deve ser enviado por email para twostepcancel@godaddy.com. Aguarde uma 

resposta inicial em 3 dias úteis.  

Número da conta: ________________________________________________  
  (O nome de domínio pode ser mencionado se o número da conta for desconhecido)  

Nome e sobrenome do titular da conta: _______________________________________  

Nome da empresa: _________________________________________________  
     (Organização das informações do proprietário da conta)    

Motivo do cancelamento: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Anexei uma cópia colorida digitalizada ou escaneada da identificação com foto, emitida pelo governo, do titular da 

conta atual para este formulário. Se a pessoa que assina o pedido não é o titular da conta, envie uma identificação do 

titular da conta e do solicitante.   
Se uma empresa está listada como Titular da Conta, anexei uma cópia digitalizada ou escaneada de uma 

identificação com foto, emitida pelo governo, da pessoa que assina abaixo e anexei um dos seguintes documentos de 

identificação da empresa.   
O nome da empresa precisa estar exatamente como consta no documento.   

• Uma cópia do documento original foi enviada a você pela IRS que autorizou seu alvará 
• Número de identificação (EIN) ou o Número de identificação do contribuinte (TIN). o  Você pode 

solicitar uma cópia desse documento ao entrar em contato com a IRS, no número 1-800-829-4933  
• Certificado fiscal com nome e endereço da empresa 
• Documentação de “Fazendo negócios como” ou documentação do nome fantasia 
• Certificado de isenção fiscal emitido pelo governo demonstrando status de caridade 

Endereço de email registrado: 

__________________________________________________________  
  (Este formulário só será aceito com o endereço de email registrado para a conta. Se 

você precisar atualizar o endereço de email registrado, envie uma solicitação de Atualização de email em 

changeupdate.com)   

Número de telefone para contato em horário comercial (caso tenhamos dúvidas): 

________________________________  

Estou solicitando que os Serviços de domínio CANCELEM minha Autenticação em duas etapas. Certifico e afirmo que sou o 

titular da conta acima mencionada ou, se não for o titular da conta, sou o solicitante autorizado do titular da conta. Eu entendo 

que, uma vez que a Validação de autenticação em duas etapas é cancelada, todos os nomes de domínio dentro da conta podem 

ser imediatamente elegíveis para transferência ou para uma mudança do solicitante do registro.  Eu concordo que nem o 

Registrador nem nenhum de seus afiliados deve ter obrigação a mim ou qualquer outra parte de qualquer valor por qualquer 

ações realizadas de acordo com esta solicitação. Renuncio e libero, por meio deste documento, todas e quaisquer reivindicações 

relacionadas a esta solicitação impostas contra o Registrador ou qualquer um de deus afiliados. Além disso, eu concordo em 

defender, indenizar e proteger o Registrador e seus afiliados contra quaisquer perdas, responsabilidades, danos ou despesas, 

incluindo honorários advocatícios razoáveis resultantes de qualquer processo, ação ou demanda de terceiros relacionados a esta 

solicitação, esta autorização ou quaisquer ações tomadas pelo Registrador em relação ao aqui exposto.  



Assinatura: __________________________________________ Data: ______________  
     (Titular da conta ou Assinatura do solicitante autorizado)  

Nome em letra de forma: _____________________________________________  


