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Qualificação do Titular ou Responsável pelo Certificado Digital
Nome Completo:________________________________________________________________________
CPF :______________________________________ RG nº: _____________________________________
Protocolo: _____________________________________________________________________________
QUALIFICAÇÕES DA PESSOA JURIDICA (No caso de certificados e-CNPJ e NF-e)
Nome Empresarial: _____________________________________________________________________
CNPJ nº: ______________________________________________________________________________
Nome Completo do Representante Legal: __________________________________________________
CPF :________________________________________ RG nº: ___________________________________
Eu, acima qualificado, venho por meio deste instrumento, conforme atribuição a mim conferida, solicitar a
revogação/cancelamento do Certificado Digital, referente ao protocolo descrito acima, emitido pela
Autoridade Certificadora LINK RFB (AC LINK RFB) em ___________/__________/____________, tendo
em vista o seguinte motivo:
☐ Emissão impropria ou defeituosa do certificado;
☐ Erro/alteração/atualização de informações, de pessoa física ou jurídica (Nome, RG, CNPJ, nome
empresarial, email);
☐ Perda, roubo, modificação acesso indevido, comprometimento ou suspeita de comprometimento da
chave privada correspondente ou da sua mídia armazenadora;
☐ Determinação do comitê gestor do ICP Brasil;
☐ Esquecimento ou bloqueio de senha PIN ou PUK (Cartão Criptográfico ou Token)
☐ Desistência da compra do certificado (obedecendo ao prazo de 7 dias corridos da emissão),
comprometendo a devolver as mídias à AC LINK RFB, dentro do prazo de desistência em perfeitas
condições, tais como cartão, leitora ou Token.
☐ Outros Motivos: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Declaro ainda, estar ciente que após a revogação, o certificado digital será definitivamente cancelado, sem
qualquer possibilidade de utilização.
Local: _______________________________________ Data: ___________/___________/______________

__________________________________________________________________________
Assinatura do Titular/Responsável com reconhecimento de firma em cartório

Obs. A carta de solicitação de revogação entregue via correio ou por terceiro, somente será aceita com
reconhecimento da assinatura do titular/responsável em cartório por autenticidade: Para maiores
esclarecimentos acesse revogacao.linkcertificacao.com.br.
Este documento é de propriedade da LINK e elaborado especialmente para servir de instrumento de apoio aos seus procedimentos, não podendo ser
reproduzido nem comunicado, transmitido ou de qualquer forma ter seu conteúdo informado, total ou parcialmente, a pessoas estranhas à LINK,
com direitos autorais reservados.

