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Atualização geral 
 
Atualização para Registradores 

Em abril, como parte do aprimoramento contínuo, a equipe de Conformidade 
Contratual implementou um relatório de garantia de qualidade (QA) para 
identificar proativamente possíveis acúmulos de todos os 40 tipos de 
reclamações. O relatório identifica reclamações que não foram resolvidas dentro 
dos tempos estabelecidos para resposta. O objetivo deste relatório semanal é 
proporcionar visibilidade em todas as áreas. Este relatório também resultou na 
melhora do tempo geral de resposta e maior coordenação entre a equipe de 
Conformidade Contratual nos três escritórios centrais. 
 
A equipe de Conformidade Contratual também iniciou um projeto piloto para 
realizar revisões de QA para reclamações de erros de WHOIS resolvidas e 
encerradas. O objetivo desse trabalho é monitorar a conformidade contínua dos 
registradores. O programa resultou no acompanhamento com vários 
registradores para resolver casos de não conformidade. Esse trabalho será 
estendido para outros tipos de reclamações, quando apropriado. 
 

Atualização para Registros 

A equipe de Conformidade Contratual deu continuidade a seu trabalho para 
identificar áreas adicionais para o monitoramento proativo em tempo real de 
conformidade contratual, o que resultou em consultas a diversos operadores de 
registros sobre casos de não conformidade com a proibição de 
reservas/alocações de nomes de domínio, antes ou durante o Período 
Experimental para titulares de marcas que não fossem qualificados. 

                                                      
1 Esta atualização é fornecida apenas para fins informativos. As informações contidas 
neste documento de atualização não devem ser consideradas para tirar conclusões 
nem tomar decisões de negócios. 
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Além disso, aproveitando as ferramentas e os sistemas da ICANN que fornecem 
relatórios de exceção em tempo real, a ICANN enviou notificações para os 
operadores de registros referentes ao DNSSEC, nomes reservados, Domínios 
de Segundo Nível (SLDs) bloqueados, depósitos caução de dados, acesso a 
arquivos de zona em lote e relatórios mensais. 

A equipe de Conformidade Contratual também recebeu e gerenciou 
reclamações relacionadas a SLDs bloqueados, transição para IPv6 e publicação 
de dados de registro. Nenhuma reclamação foi recebida em abril sobre 
alegações de não conformidade com nenhum dos procedimentos pós-delegação 
[Política de Resolução Uniforme de Disputas por Nomes de Domínio (UDPR), 
Sistema de Suspensão Rápida Uniforme (URS), Procedimento de Resolução de 
Disputas de Compromissos de Interesse Público (PICDRP), Procedimento de 
Resolução de Disputas Pós-delegação de Marcas (TM PDDRP) e Procedimento 
de Resolução de Disputas de Delegação de Restrição de Registro (RRDRP)]. 

A ICANN reitera para a comunidade, os registros e os registradores que são 
aceitos relatórios anônimos de não conformidade. Para enviar relatórios de não 
conformidade relacionados a um dos procedimentos de resolução de disputas 
pós-delegação mencionados anteriormente, acesse: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints. 

Para enviar relatórios de não conformidade com relação a alguma disposição do 
contrato de registro, inclusive a reserva ou a alocação de nomes de domínio 
antes do Período Experimental, entre outras, acesse: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries. 

Atualização do programa de auditoria 

Atualização do programa de auditoria ano dois  
 
Em abril, durante a fase de remediação, a ICANN trabalhou com os 
Registradores para a remediação de deficiências, conforme observado nos 
relatórios. Além dos 25 relatórios remediados emitidos em março, mais 97 
relatórios remediados foram emitidos em abril para os Registradores, sendo que 
todos eles foram totalmente sanados. A Fase de Remediação deverá ser 
concluída em maio. Os resultados serão apresentados no próximo Encontro 
Público da ICANN, em Londres. 
 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries
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Acesse http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits para obter 
informações atualizadas. 
 
 
 
 
Em breve, auditoria do novo Contrato de Registro 
 
Conforme comunicado anteriormente, os Registros de novos gTLDs serão 
incluídos no plano de auditoria. Em abril, a ICANN trabalhou nos detalhes do 
plano de auditoria, dedicando-se aos objetivos do teste e às etapas de auditoria 
e validação. Uma atualização detalhada será fornecida no próximo Encontro 
Público da ICANN, em Londres. 
  

Datas importantes do Programa de Auditoria 

Início  Fim 

Fase de 

notificação 

pré-auditoria 

Solicitação de 

informações 

Fase de 

auditoria 

Fase de 

relatórios 

Fase de 

remediação 

 1º 

aviso 

2º 

aviso 

3º 

aviso 
Início Fim Início Fim 

 

01/10/2013 14/10/

2013 

04/11/

2013 

11/11/

2013 

02/12/

2013 

07/03/

2014 

10/03/

2014 

24/03/

2014 

25/03 – 05/05 

de 2014 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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Resumo sobre administração de reclamações e execução de políticas 
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 Volume recebido no mês atual = tíquetes enviados no mês atual 

 Volume de 1os avisos enviados = número de tíquetes em que o 1º aviso foi enviado no mês atual 

 Volume de 2os avisos enviados = número de tíquetes em que o 2º aviso foi enviado no mês atual 

 Volume de 3os avisos enviados = número de tíquetes em que o 3º aviso foi enviado no mês atual 

 Volume de execuções = número de avisos de execução enviados no mês atual 

 Volume encerrado = número de tíquetes encerrados no mês atual 
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ATIVIDADE DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS para ABRIL DE 2014 

DATA DE 
ENVIO 

PRAZO 
FINAL REGISTRADOR  

ID 
IANA 

TIPO DE 
AVISO STATUS 

JUSTIFICATIVA PARA AVISO DE 
REPROVAÇÃO 

09/04/2014 30/04/2014 
Homestead 
Limited dba 

Namevault.com 
1428 Infração   

Concluir e fornecer o Certificado de 
Conformidade (RAA 3.15) 

Publicar no site as informações exigidas 
pela Especificação de Informações do 
Registrador (RAA 3.17) 

Publicar no site o endereço de e-mail 
para relatórios de abuso (RAA 3.18.1) 

Fornecer endereço de e-mail e número 
de telefone para relatórios de abuso 
[Espec. do WHOIS para Serviços de 
Diretório de Dados de Registro (RDDS) 
1.4.2] 

Pagar taxas de credenciamento 

(RAA 3.9) 

14/04/2014 05/05/2014 Namebay SAM 88 Infração   

Tomar as medidas razoáveis para 
investigar supostos erros de WHOIS 
(RAA 3.7.8) 

Manter e fornecer registros de 
comunicação (RAA 3.4.2/3) 

Comunicar alterações nos dados de 
contato (RAA 5.11) 

Exibir taxas de renovação/resgate 
(ERRP 4.1) 

Exibir os métodos usados para fornecer 
notificações antes e após as datas de 
expiração (ERRP 4.2) 

Exibir a logomarca correta da ICANN no 
site (Anexo do RAA sobre Licença de 
Logomarca) 

23/04/2014 14/05/2014 
AirNames.com 

Inc. 
901 Infração   

Responder a auditorias (RAA 3.14) 

Manter e fornecer registros de 
comunicação (RAA 3.4.2/3) 

30/04/2014 21/05/2014 
DomReg Ltd. 

d/b/a LIBRIS.COM  
381 Infração   

Fornecer código AuthInfo (IRTP 5) 

Pagar taxas de credenciamento 
(RAA 3.9) 

ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS de MESES ANTERIORES 

19/03/2014 09/04/2014 

BRANDON GRAY 
INTERNET 

SERVICES INC. 
(dba 

"NameJuice.com") 

636 Infração Sanado 
Manter e fornecer registros de 

comunicação (RAA 3.4.2/3) 

28/03/2014 18/04/2014 
SiliconHouse.Net 

Pvt Ltd. 
1558 Infração Sanado 

Pagar taxas de credenciamento 
(RAA 3.9) 

 
Acesse http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices para obter 
informações atualizadas sobre as atividades de execução de políticas. 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices

