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Este documento destinado a operadores de registro traz as informações e documentação 
necessárias para enviar uma solicitação de serviço de mudança de controle. Veja mais 
detalhes sobre o processo na página da web sobre mudança de controle. A Organização 
ICANN recomenda que você entre em contato o quanto antes ao planejar uma mudança de 
controle para entender melhor o(s) caso(s) de processo exigidos e os prazos a serem 
considerados. Para agendar uma chamada de consulta, os operadores de registros podem 
entrar em contato diretamente com seus gerentes de conta ou abrir um caso de Consulta Geral 
no Naming Services portal (NSp). 
 
No caso de uma mudança de controle, direta ou indireta, de um operador de registro, as 
seguintes informações e documentação deverão ser enviadas por meio de um caso de 
solicitação de serviço “Mudança de Controle” no NSp: 
 

● Carta de apresentação: 
○ Datada e escrita em papel timbrado do RO (Registry Operator, Operador de 

Registro). 
○ Identifica o(s) gTLD(s) afetados. 
○ Explica a natureza da mudança pretendida, como ela afetará o registro e como 

será executada. 
○ Assinada por uma pessoa com a autoridade exigida. 

● Respostas do questionário, que inclui, entre outras: 
○ Informações sobre a constituição legal, a estrutura organizacional e o(s) novo(s) 

proprietário(s)/parte(s) interessada(s) proposto(s). 
○ Informações sobre os diretores e executivos do(s) novo(s) 

proprietário(s)/parte(s) interessada(s) proposto(s), inclusive as informações 
relevantes para a verificação de antecedentes. 

○ Informações sobre propriedade cruzada (ou seja, propriedade em 
registradores/revendedores ou terceirizados de todos os serviços de registro 
para um registrador/revendedor ou qualquer um de seus respectivos Afiliados). 

● Documentos de suporte: 
○ Comprovação de constituição legal de qualquer entidade proposta para assumir 

o controle do RO. 
○ Documentação para corroborar a mudança proposta, como a resolução da 

diretoria da empresa, certificação do diretor jurídico/secretaria executiva, 
documentos regulatórios ou outros registros. 

https://www.icann.org/resources/change-of-control
https://portal.icann.org/
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○ Gráficos organizacionais mostrando o operador de registro na estrutura 
organizacional a) antes e b) após a mudança de controle proposta. 

 
● Taxas: o operador de registro é responsável pelas taxas decorrentes das avaliações 

realizadas pelos prestadores de serviços externos. As taxas podem variar de acordo 
com a natureza da transação, mas geralmente não ultrapassam US$ 5.000,00 para uma 
única solicitação de mudança de controle. Esse valor considera a taxa para verificações 
de antecedentes. As taxas estão sujeitas a mudanças a qualquer momento. 

Observações adicionais 
● Se os documentos enviados estiverem em um idioma diferente do inglês, a Organização 

ICANN solicitará as traduções correspondentes. Se elas não forem fornecidas, a 
Organização ICANN providenciará as traduções internamente. Nesse caso, o prazo 
para a solicitação de serviço será ampliado. 

● As taxas associadas à avaliação de uma solicitação de mudança de controle deverão 
ser pagas pelo RO. 

● Veja as instruções detalhadas para o envio de um caso de solicitação de serviço 
no Guia do Usuário do Naming Services portal para Registros. 

● É importante salientar que entrar em contato com seu gerente de conta ou abrir um 
caso de Consulta Geral não são consideradas uma notificação de mudança de controle, 
conforme exigido pelo Contrato de Registro. 

● Os operadores de registros não poderão considerar as consultas com a Organização 
ICANN como pareceres de natureza jurídica, corporativa ou tributária. Cada operador 
de registro deverá consultar seu próprio advogado, contador ou outros profissionais 
relevantes no que diz respeito a assuntos jurídicos, corporativos ou tributários, bem 
como aos aspectos relacionados à mudança de controle proposta. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/nsp-registries-user-guide-10feb22-en.pdf
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