
 

Relatório Anual de 2014 de 
Conformidade Contratual 

Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números 



No final de 2014, assumi a função 
de supervisionar a 

Conformidade Contratual e as 
Proteções de Consumidores 

na ICANN.  
 

Trabalhamos para dar mais clareza às partes 
contratadas e à comunidade sobre o escopo e 
os limites dos direitos contratuais e de 
execução da ICANN, bem como sobre as 
áreas que estão além do escopo de nossos 
direitos contratuais, a fim de encontrar 
maneiras para coordenar e cooperar com 
outros membros da comunidade com o 
objetivo de promover a proteção e a segurança 
do consumidor.  Queremos dar continuidade à 
nossa missão de proteger o interesse público, 
mantendo-nos, ao mesmo tempo, cientes da 
autoridade e da área de responsabilidade da ICANN. 
 
Espero poder trabalhar com as partes 
interessadas da ICANN em 2015.  Sinto-me 
profundamente endividado com a Equipe de 
Conformidade da ICANN por sua dedicação e 
compromisso com a excelência e estou 
confiante de que ela alcançará novos 
patamares de realização profissional nos 
próximos anos.  
 
Atenciosamente, 
Allen R. Grogan 
 

Em 2014, os esforços e a 
energia foram concentrados 
em testar a base estabelecida 
em 2013 e na globalização da 

função de Conformidade 
Contratual da ICANN. Uma base 

forte é estabelecida por meio da 
implementação de contratos e políticas, 
quando aplicável, da abordagem de 
questões relacionadas a não conformidade 
de maneira proativa e colaborativa e, 
acima de tudo, aumentando e 
desenvolvendo a equipe que temos hoje. 
 
Muito obrigada aos líderes e às partes 
interessadas da ICANN pelo apoio e pela 
confiança que depositaram em nós. Em 
especial, quero agradecer a Equipe de 
Conformidade Contratual, que trabalha 
com tanto entusiasmo e dedicação pela 
ICANN.  
 
Aguardo 2015 ansiosamente! 
Atenciosamente,  
Maguy Serad 
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Visão geral financeira  
O orçamento de Conformidade Contratual teve um aumento de 32,1% para US$ 4,2 milhões no exercício 
financeiro de 2015.  Os fundos foram alocados para contratação de novos membros para a equipe, realização 
de auditorias de conformidade contratual e aumento das despesas gerais.  Como resultado do aprimoramento 
da equipe e da infraestrutura na ICANN, o apoio de departamentos de serviços compartilhados aumentou em 
18% para US$ 2,5 milhões. 
 

Globalização  
A Conformidade Contratual da ICANN concluiu seus 
esforços em 2014 de estabelecer uma presença 
global com a adição da Equipe de Conformidade no 
escritório central de Cingapura. Estando presente em 
Cingapura, Istambul e Los Angeles, a equipe está 
comprometida em dar suporte para as regiões, 
fornecer atendimento local, facilitar a coordenação 
com partes contratadas e partes interessadas, 
conforme necessário, e está ciente das normas 
culturais de cada região. Para obter informações 
sobre a equipe, acesse 
https://www.icann.org/resources/pages/about-2014-
10-10-en.  

Dólares 
americanos, mil 

EF14 
Orçamento 

EF13 
Real Aumento/(Redução) Comentários 

Orçamento do 
departamento de 
Conformidade 
Contratual 

US$ 
4.180,00 

US$ 
3.164,00 

US$ 
1.016,00 32,1% 

Os custos operacionais do 
departamento de 
Conformidade Contratual 
cobrem funcionários, viagens 
e reuniões, serviços 
profissionais e 
administração.  Aumento 
devido a outros FTEs, 
viagens e projetos de 
melhorias de sistemas. 

Recursos 
compartilhados 

US$ 
2.499,00 

US$ 
2.118,00 

US$ 
381,00 18,0% 

Suporte de outros 
departamentos: TI, logística 
para reuniões, finanças, RH, 
administração etc.   

Visão funcional 
total das 
atividades de 
conformidade 
contratual 

US$ 
6.680,00 

US$ 
5.282,00 

US$ 
1.398,00 26,5%   

 
Para obter informações detalhadas em relação ao orçamento da ICANN para o exercício fiscal do ano de 
2015, acesse: http://www.icann.org/en/about/financials 
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Medição de desempenho em 2014 
O aprimoramento da transparência e da emissão de relatórios de Conformidade Contratual continuou 
sendo o foco em 2014 por meio de uma página da Web melhorada intitulada Reporting & Performance 
Measurement (Medição de desempenho e relatórios) (https://www.icann.org/resources/compliance-
reporting-performance) e, especificamente, pela adição do Monthly Dashboard (Painel Mensal) 
(https://features.icann.org/compliance), que inclui o desempenho de Registradores, Registros e da equipe 
com base no Processo de Resolução Formal e Informal (https://www.icann.org/resources/pages/approach-
processes-2012-02-25-en) 

Os gráficos abaixo representam um resumo do desempenho em 2014 e alguns deles contêm uma 
comparação com o desempenho em 2013. As medidas de desempenho levam em conta o volume de 
reclamações, o TAT (Turn-Around Time, Tempo de Resposta), que é o tempo médio para uma parte 
contratada e a ICANN responderem e encerrarem um tíquete a partir do recebimento, a taxa de 
encerramento de tíquete, pesquisas de satisfação e outras funções de conformidade. 
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O gráfico abaixo mostra um resumo dos motivos para os 61 avisos de violação. Um aviso de violação pode 
conter vários motivos.  
 

* Consulte o Anexo B para obter uma lista detalhada de motivos para avisos formais na categoria “Outros”. 
 
Cada e-mail de encerramento a um relator e a uma parte contratada contém um link para participar 
questionário de avaliação com cinco perguntas.  
 
Seguem abaixo os resultados de experiência geral em 2014. 
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- Ipsum 

Além das métricas acima, a ICANN utiliza as métricas de desempenho e metas abaixo dedicadas à 
conformidade de relator e de partes contratadas com suas obrigações.  As métricas também são 
influenciadas pela lista de projetos publicados neste link: https://features.icann.org/plan.  
 
Na métrica abaixo: 
• A Pesquisa de satisfação de consumidores relator calcula a experiência geral de relatores ao enviarem 

uma reclamação para a ICANN; 
• Os resultados de auditoria de registradores e registros são representados por meio do Programa de 

Auditoria de Três Anos 
• Os principais indicadores de desempenho para a Conformidade do Depósito de Dados de 

Registradores, Conformidade de Registrador e Conformidade de Registro (novos gTLDs) são 
calculados por meio do número de terceiros avisos (fase informal) e avisos formais (fase de execução) 
recebidos; 

• A taxa de encerramento por conformidade é calculada pelo número de reclamações encerradas em 
comparação ao número de reclamações processadas durante o período indicado.  

 
Para obter mais informações sobre as iniciativas e as melhorias no sistema e na área de Conformidade 
Contratual, consulte o Anexo A. 
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Atividades de divulgação do Contrato de Credenciamento de Registradores de 2013 
 
Em 2014, a equipe de Conformidade Contratual implementou uma série de alterações relacionadas ao 
RAA de 2013. Além da publicação do novo e atualizado conteúdo em “Saiba mais” e dos Formulários de 
Reclamação em ICANN.ORG, a equipe finalizou procedimentos internos, treinamento e melhorias no 
sistema para processar doze novos tipos de reclamações relacionadas ao RAA de 2013. Segue abaixo 
uma lista de implementação relacionada ao RAA de 2013: 

• Contrato de Revendedor (Seção 3.12) 
• Certificação de CEO (Seção 3.15) 
• Especificação de Informações do Registrador (Seção 3.17 e Especificação de Informações do 

Registrador) 
• Formato de WHOIS [Especificação do Serviço de Diretório de Dados de Registro (WHOIS)] 
• SLA de WHOIS [Seção 2.2 da Especificação do Serviço de Diretório de Dados de Registro (WHOIS)] 
• Não exibição dos requisitos para o aviso de marca e o mecanismo de proteção de direitos do 

Centro de Informações de Marcas 
• Abuso (Seção 3.18) 
• Processo para administrar o atendimento ao cliente (Seção 3.7.11) 
• Não fornecimento de suporte para DNSSEC, IDNs e IPV6 (Seção 3.19 e Especificação para 

Operações Adicionais do Registrador) 
• Programa para o registro de privacidade/proxy (Seção 3.4.1.5 e Especificação para Registros de 

Privacidade e Proxy) 
              

Resumo da conformidade contratual de registradores em 2014 

Aprimoramentos do processo de qualidade e 
tempo de resposta para erros de WHOIS 
 
Para melhorar o tempo de resposta para o processo de 
erros de WHOIS, a ICANN automatizou uma validação 
adicional do sistema. Em consequência disso, a ICANN 
removeu o requisito para reclamações de erros de WHOIS 
serem confirmadas pelo relator por meio de uma resposta 
por e-mail. A eliminação dessa etapa reduziu o tempo de 
resposta do processamento de reclamações em até cinco 
dias úteis.  
 
Para melhorar o processamento da qualidade de WHOIS, a 
ICANN lançou um QR (Quality Review, Revisão de 
Qualidade) de WHOIS de reclamações relacionadas a erros 
de WHOIS encerradas anteriormente, a fim de garantir a 
continuação da conformidade com os requisitos do RAA 
(Registrar Accreditation Agreement, Contrato de 
Credenciamento de Registradores).  
 

Envio de reclamações 
anônimas 
Na maioria dos casos, um relator 
pode optar por enviar uma 
reclamação anonimamente 
(incluindo partes contratadas). O 
relator deverá selecionar a opção 
de anônimo no formulário de 
reclamação ou registrar sua 
solicitação de anonimato na caixa 
de comentários. Em 2014, a 
ICANN adicionou essas instruções 
a todos os formulários de 
reclamação de Conformidade 
Contratual. Certas reclamações, 
como transferências de domínios 
ou renovações, não têm a opção 
de anonimato devido à natureza da 
reclamação.  
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Falsa publicidade ou práticas enganosas  
A ICANN observou um aumento de reclamações relacionadas a possíveis casos de falsa publicidade ou 
práticas enganosas por registradores. Os Benefícios e Responsabilidades do Registrante incluídos no 
RAA 2013 protege os registrantes contra práticas dessa natureza, incluindo taxas ocultas e práticas que 
sejam ilegais de acordo com a lei de proteção ao consumidor do país de residência do registrante. Os 
registradores colaboraram e reduziram esses possíveis problemas de não conformidade. 
 
Problemas mais comuns em 2014 
Os problemas mais comuns, tratados pela ICANN com relação a reclamações de registradores, estão 
relacionados abaixo: 
 
1. Erros de WHOIS: 

• Registradores que processam reclamações de erros de WHOIS de acordo com os requisitos do 
RAA de 2009 em vez do RAA de 2013. 

• Registradores que não verificam nem validam as informações de WHOIS, conforme exigido pela 
Especificação do Programa de Precisão de WHOIS do RAA de 2013.  

• Registradores que pedem a seus revendedores para confirmar a exatidão das informações de 
nomes de domínio do WHOIS sobre os quais a ICANN recebeu reclamações, em vez de fornecer a 
confirmação do registrante. 

• Registradores que não fornecem documentação de apoio para informações de WHOIS atualizadas 
ou alteradas. 

 
2. Abuso: 

• Registradores que não tomam as medidas razoáveis e imediatas para responder adequadamente a 
relatórios de abuso que deveriam ser de, no mínimo, encaminhar as reclamações válidas para os 
registrantes e manter a parte reclamante informada. 

• O RAA de 2013 não exige que os registradores suspendam os domínios sujeitos a uma reclamação 
válida de abuso. 

• Autoridades legais podem enviar reclamações contra registradores foram de sua jurisdição de 
acordo com a Seção 3.18.1 do RAA de 2013. 

• As reclamações de abuso contra registradores de acordo com o RAA de 2009 (que não inclui 
requisitos relacionados a reclamações de abuso). 

 
3. Transferências, IRTP (Política de Transferência entre Registradores): 

• Perda de registradores que fornecem o AuthInfo-Code a contatos que não são o Titular do nome 
registrado. 

• Perda de registradores que não enviam o formulário de autorização denominado "Confirmação de 
solicitação de transferência do registrador" ou que o enviam a contatos que não são o Titular do 
nome registrado. 

• Registradores que usam um Formulário de Autorização que não está em conformidade com a IRTP 
(Inter-Registrar Transfer Policy, Política de Transferência entre Registradores). 

• Registradores que exigem dos Titulares de Nome Registrado que tomem medidas adicionais mais 
rigorosas do que as necessárias para solicitar os códigos AuthInfo para transferências a fim de 
alterar informações no servidor de nomes.  
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Duis odio ante, suscipit sed, semper quis, adipiscing 
ut, diam. In velit. Pellentesque vitae lectus. 
Pellentesque justo. 

4. Renovação/resgate, EDDP (Política de Exclusão de Domínios Expirados), ERRP (Política de 
Recuperação de Registros Expirados): 

• Registradores que contam com seus revendedores para enviar as notificações de renovação em 
seu nome e não garantem que estas sejam realmente enviadas e as cópias, mantidas. 

• Registradores que não cumprem as obrigações de publicação na Web, fornecidas pela ERRP 
(Expired Registration Recovery Policy, Política de Recuperação de Registros Expirados). 

• Registradores que não interrompem o caminho de resolução do DNS antes de exclusões, 
conforme exigido pela ERRP. 

• Registradores que mudam o nome do RAE (Registrant at Expiration, Registrante na Expiração) 
para suas próprias subsidiárias ou revendedores na data da expiração dos nomes de domínio, 
sem fornecer informações claras da RAE em relação a seus termos de serviço com respeito a 
expiração e renovações. 

 
5. UDRP (Política de Resolução Uniforme de Disputas) 

• Registradores que não cooperam com os provedores de UDRP (Uniform Domain Name Dispute 
Resolution Policy, Política de Resolução Uniforme de Disputas) respondendo às solicitações de 
verificação enviadas a eles quando o processo de UDRP é iniciado. 

• Registradores que não mantêm o status quo dos nomes de domínio envolvidos no processo, 
possibilitando que eles sejam transferidos para outros registradores ou registrantes. 
 

6. Outros problemas relacionados ao registro de domínio:  
• Registradores que não mantêm registros conforme exigido pela RAA e não garantem que os 

revendedores os mantenham e possam fornecê-los mediante solicitação. 
• Registradores que não podem fornecer à ICANN cópias de comunicações cujo envio a seus 

registrantes eles reclamam que foi efetuado. 
 

Participação no Processo de Desenvolvimento de Políticas ICANN 
A equipe de Conformidade Contratual participou ativamente do Processo de Desenvolvimento de 
Políticas da ICANN em 2014. As contribuições variaram desde a análise ou a recomendação de 
emendas propostas a contratos, além do fornecimento de comentários sobre o texto proposto para os 
contratos em relação à aplicabilidade do texto proposto ou às propostas de implementação. Alguns dos 
projetos são: 
• Grupo de Trabalho do PDP de Tradução e Transliteração de Informações de Contato 
• Equipe do Projeto de Transição de WHOIS Thick 

Grupo de Trabalho da GNSO sobre o Acesso de Organizações Governamentais Internacionais e 
Organizações Não Governamentais Internacionais (OGIs-ONGIs) a Mecanismos de Proteção de 
Direitos de Remediação 

• Bloqueio pela IRT (Implementation Review Team, Equipe de Revisão de Implementação) da GNSO 
de Nomes de Domínio sujeitos à Política de Resolução Uniforme de Disputas por Nomes de 
Domínio  

• Grupo de Trabalho de Política de Transferência entre Registradores – Parte D 
• Grupo de Implementação de Política de Transferência entre Registradores – Parte C 
• Sistema de Relatórios de Precisão do WHOIS  
• Divisão de Domínios Globais – Estrutura para a Implementação de Políticas Consensuais 
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Resumo da conformidade contratual de registros em 2014 
gTLDs pré-2012 
Em geral, e com base nos dados incluídos em relatórios mensais ao longo de 2014, os gTLDs lançados 
antes da rodada de 2012 estavam de acordo com seus Contratos de Nível de Serviço.  Consulte 
https://www.icann.org/resources/pages/reports-2014-03-04-en.  O volume de reclamações internas 
emitidas para esses operadores de registros foi numericamente insignificante, em comparação aos 
gTLDs pós-2012, e as reclamações diziam respeito principalmente a entregas atrasadas de relatórios 
mensais.  
 
gTLDs pós-2012 
Em 2014 foi possível observar um aumento das atividades de monitoramento relacionados à 
Conformidade Contratual, com vinte e dois gTLDs delegados em janeiro de 2014 a quatrocentos e 
oitenta e um ao final desse mesmo ano.  Em geral, a conformidade contratual foi mantida acima de 95% 
por Programa de Auditoria de Novos Registros, conforme indicado no Resumo de Desempenho de 
Conformidade Contratual acima. 
Monitoramento proativo pela ICANN dos Compromissos de Interesse Público  
Em 2014, a ICANN iniciou um esforço proativo para avaliar o preparo dos operadores de registro no que 
diz respeito à com os Compromissos de Interesse Público. Foram enviadas consultas aos registros de 
gTLDs que entraram ou deveriam entrar no período de disponibilidade geral até 1° de outubro de 2014. O 
número total de gTLDs incluídos no monitoramento proativo foi de 264. Foram obtidos os seguintes 
resultados:  
• Porcentagem de gTLDs com texto no Contrato entre Registro e Registrador de acordo com a Seção 3(a) 

da Especificação 11 = 99% 
• Porcentagem de gTLDs que realiza análises de ameaças de segurança de acordo com a Seção 3(b) da 

Especificação 11 = 96% 
• Porcentagem de gTLDs com políticas de registro nos sites de acordo com a Seção 3(c) da 

Especificação 11 = 98% 
• Porcentagem de gTLDs que não limita os registros de acordo com a Seção 3(d) da Especificação 11 = 

99% 
 
As deficiências observadas no monitoramento proativo foram sanadas por meio do processo de resolução 
informal em colaboração com as partes contratadas. As deficiências pendentes serão sanadas depois que 
o plano de remediação dos Registros de gTLDs for concluído. 
 
Além do esforço relatado acima, a ICANN deu início a diversos trabalhos de monitoramento proativo para 
garantir o preparo e a conformidade de Operadores de Registro quanto às seguintes obrigações:  

• Depósitos de dados (Especificação 2) 
• Relatórios mensais (Especificação 3) 
• Serviços de diretório de dados de registro (Especificação 4) 
• Transferência diária de arquivos de zona (Especificação 4) 
• Transferência semanal de dados thin (Especificação 4) 
• Publicação de dados de contato de abuso por registros (Especificação 6)  
• Obrigação de IPv6 (Especificação 6) 
• Interrupção controlada de acordo com as avaliações de colisão de nomes (Especificação 6) 
• Serviços de Período Experimental e de Reivindicações (Especificação 7)  
• Especificações de desempenho (Especificação 10)  

 
Os Operadores de Registro colaboraram e solucionaram proativamente as deficiências identificadas.  
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Problemas mais comuns de conformidade contratual em 2014 
1. Depósitos diários de dados 

• Operadores de Registro que não fazem o depósito inicial pontualmente. 
• Agentes de Depósito de Dados que não enviam notificações diárias de depósitos para a ICANN. 
• Operadores de Registro que não enviam notificações diárias de depósitos para a ICANN.  

 2. Acesso a arquivos de zona por usuários da Internet por meio dos Serviços de Arquivo de Zona 
Centralizado  
• Operadores de Registro que não respondem a solicitações de acesso a arquivo de zona. 
• Operadores de Registro que negaram acesso por motivos não autorizados de acordo com o 

Contrato de Registro.  

 
3. Nomes reservados e interrupção controlada ou lista de SLDs para bloqueio da colisão de nomes 

• Operadores de Registro que ativaram nomes na lista de SLDs para bloqueio (antes de 18 de agosto de 2014). 
• Operadores de Registro que não implementaram a interrupção controlada (após 18 de agosto de 

2014) com base em uma análise dos arquivos de zona diários.  
 

4. Dados de contato de abuso  

• Operadores de Registro que não publicam o endereço de e-mail e o contato principal para relatórios 
por correspondência. 

• Operadores de Registro que não respondem em tempo hábil. 
 

5. Requisitos dos mecanismos de proteção de direitos do Centro de Informações de Marcas 

• Alocação inadequada de nomes de domínio antes das alocações no Período Experimental. 
 
6. Avaliação de Colisões de Nomes 

• TLDs que implementam o tipo errado de interrupção controlada com base na data de delegação.  
 

7. Código de Conduta 
• Negação inadequada de acesso a serviços de registro e serviços.    

Atividades de divulgação da ICANN em 2014 
Encontros públicos  
Nos encontros internacionais da ICANN em Cingapura, Londres e Los Angeles em 2014, a equipe de 
Conformidade Contratual uniu-se a vários grupos de partes interessadas para compartilhar uma 
atualização e responder a perguntas. Além disso, a equipe forneceu uma sessão geral aberta na quarta-
feira e continuou com duas sessões fechadas com os registradores e os registros na quinta.  As sessões 
fechadas tornaram-se uma oportunidade única para conhecer as partes contratadas em atuação, bem 
como novas contratações, e fornecer um fórum para a troca de informações entre a ICANN e as partes 
contratadas no que diz respeito a casos de sucesso, lições aprendidas e áreas de oportunidades.  
 
Em 2014 também ocorreram outras oportunidades de divulgação e de seminários na Web para a equipe 
sobre tópicos relacionados ao Novo Contrato de Registro, o programa de auditoria, um workshop itinerante 
para Registros em parceria com a Equipe de Serviços de Registro e um seminário na Web sobre 
Conformidade Contratual na Ásia-Pacífico. Clique aqui no link para acessar a página de divulgação:  
http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach 
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Atualização de riscos e auditoria de conformidade contratual 
 Programa de Auditoria de Três Anos da ICANN para Registradores e Registros 

Em maio de 2014, a ICANN concluiu o segundo ano do Programa de Auditoria de Três Anos observando 
98% de conformidade da população da amostra.   
 
No segundo ano, 322 Registradores e seis Registros de gTLDs receberam um aviso de RFI (Request for 
Information, Solicitação de informações) para a auditoria.  Os 322 registradores consistiram em 317 
registradores selecionados aleatoriamente e cinco registradores mantidos após o primeiro ano. 
 
Registradores com propriedade compartilhada e que operam o mesmo no sentido técnico e operacional 
puderam selecionar um Registrador para representar o grupo familiar na auditoria em andamento.  No 
segundo ano do programa de auditoria, 14 grupos familiares surgiram de 180 Registradores, sendo que, no 
primeiro ano, os números eram 11 grupos familiares de 136 Registradores.   
  
O número de avisos de violação e cancelamentos permanece consistente com os resultados do primeiro 
ano.  Um total de 11 Registradores receberam avisos de violação no segundo ano, em comparação a 12 
Registradores no primeiro ano.  Dois Registradores tiveram seus contratos cancelados e um Registrador 
optou pelo descredenciamento voluntário no segundo ano, em comparação a três Registradores tiveram 
seus contratos cancelados no primeiro ano. 

FASES DA AUDITORIA 2012 2013 2014 
GERAL De Para De Para De Para 

Fase de planejamento Maio Ago Ago de Ago Ago de Ago 
• Escopo da auditoria de 2012 2013 2013 2014 2014 

• Agenda da auditoria 2012 

Fase de organização Set de Out Set de Set Set de Set 
• Objetivos das métricas 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

• Funções e recursos 
Notificação pré-auditoria Novem Nov Outubro Out Outubr Out 

• Notificação a todas as partes bro de 
2012 

2012 de 2013 2013 o de 
2014 

2014 

Fase de auditoria Novem Mar Dezemb Mar Dezem Mar 
• Solicitação de informações bro de 2013 ro de 2014 bro de 2015 

• Auditoria 2012 2013 2014 

• Perguntas de 
acompanhamento Fase de relatórios Abril de Abr Março Mar Março Mar 

• Relatório dos resultados da 
auditoria 

2013 2013 de 2014 2014 de 
2015 

2015 
Fase de remediação Maio Jun Março Mai Março Mar 
• Gerenciamento e suporte 
• Controle e relatório 

de 
2013 

2013 de 2014 2014 de 
2015 

2015 
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Em geral, tanto os Registradores quanto os Registros foram proativos ao remediar os problemas 
identificados pela auditoria.  Consulte o Relatório do Segundo Ano do Programa de Auditoria de 
Conformidade Contratual de 2013 para obter mais informações.  
 
O Programa de Auditoria, consistente em escopo e cronograma nos três anos, consiste em seis fases com 
datas específicas dos marcos. Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.  
 
Programa de Auditoria de Três Anos lançado em outubro de 2014; dos 316 Registradores originalmente 
selecionados para auditoria, quatro tiveram seus contratos cancelados antes do início da auditoria.  Em 
função disso, a notificação de pré-auditoria foi enviada a 312 Registradores (inclusive cinco Registradores 
mantidos do segundo ano) e cinco Registros.  Em 2015, a ICANN concluirá a auditoria de três anos e fará 
um relatório sobre os resultados.  

Estatísticas da auditoria: deficiências iniciais – comparação entre o 1º ano e o 2º ano 
A tabela a seguir resume as cláusulas do RAA cuja conformidade contratual foi analisada. São nove 
áreas de teste para uma amostra de 25 domínios por Registrador e o número de Registradores em que 
inicialmente foram detectados problemas: 

Áreas de 
teste Descrição 

Registradore
s 

(A2) 
Registradores 

(A1) 
3,10 Seguro 38 29 
3,12 Contrato de revendedor (cláusulas 

obrigatórias) 
46 47 

3,16 Informações de contato do Registrador em 
seu site 

32 76 

3.3.1 a 3.3.5 WHOIS – Port43/Web, Elementos de dados 
correspondentes 

74 127 

3,4.2 Retenção dos dados de registro 86 105 
3.7.5.3 a 
3.7.5.6 

EDDP – Renovação de nome de domínio, 
fornecimento das informações pertinentes aos 
registrantes 

11 13 

3,7.7 Contrato de Registro com registrantes 
(cláusulas obrigatórias) 

0 0 

4,3.1 Obrigação de obedecer Políticas de 
Consenso 

Único – 122 Único – 116 

5,11 Atualizar informações do contato principal no 
RADAR 

71 53 

 

Programa de Auditoria do Novo Contrato de Registro da ICANN 
 
Em julho de 2014, a ICANN lançou a primeira rodada do Programa de Auditoria de Novos Registros para 
testar a conformidade de novos gTLDs com os termos do Novo Contrato de Registro e as políticas de 
consenso e temporárias da ICANN.  Foram selecionados 14 Registros de “novos” gTLDs para este ciclo 
de auditoria. O Programa de Auditoria do Novo Contrato de Registro seguiu os mesmos marcos, 
metodologia e processo, conforme estabelecidos pela ICANN em 2013. Consulte o relatório publicado 
neste link: https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en  
 
Em resumo, a Auditoria do Novo Contrato de Registro foi concluída com 98% de conformidade da 
população da amostra.   
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Apêndice A 

Lista de atividades para apoiar as iniciativas de conformidade contratual e aprimoramentos com 
impacto no sistema:   
 
1. Serviços de WHOIS: Modificação do formulário na Web do serviço de WHOIS para lidar com 

reclamações nas seguintes áreas: 
• Formato do WHOIS 
• Registradores que não atendem aos requisitos do Contrato de Nível de Serviço de WHOIS 
• Suspensão/exclusão inadequada de um domínio em resposta à verificação de WHOIS 

 
2. Preparo do Novo Contrato de Registro: Foram publicados seis novos formulários na Web e 

material de apoio relacionado:  
• Proibição de caracteres curinga (redirecionamento de domínio) 
• Acesso ao arquivo de zona 
• Dados de contato de abuso 
• Código de Conduta  
• Nomes de domínio de segundo nível reservados e bloqueados 
• Serviços de reivindicações  

 
3. Atualização sobre a ferramenta de erros do WHOIS 

• Aumento do limite para o envio de reclamações em lote semanais de 100 para 300 
reclamações. Esse aumento se aplica a todos os remetentes em lote autorizados.  

• Remoção do requisito de que envios únicos de reclamações de erros de WHOIS deveriam 
ser confirmados por e-mail. 
 

4. Aprimoramento do código de encerramento: 
• Renovação de domínio 
• Erros de WHOIS 
• WHOIS indisponível 
• Transferência  
• Reclamações relacionadas a UDRP 

 
5. Aprimoramento do sistema para permitir que a equipe automaticamente envie avisos de 

encerramento para reclamações de registros. 
 
6. Aprimoramento do sistema para atualizar códigos resolvidos em todos os tipos de reclamações 

para melhorar a eficiência e a capacidade de a ICANN enviar relatórios para as partes 
interessadas sobre reclamações encerradas.  

 
7. Painel Mensal de Conformidade Contratual foi lançado em setembro de 2014. 
 
8. Esforços relacionados aos dados de conformidade do Grupo de Trabalho de Concorrência e 

Consumidor – solicitação para contar o número de tíquetes cujo “motivo para encerramento” se 
enquadra em duas categorias: Uso inadequado e Equivoco. 
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Apêndice B 
Lista de motivos avisos formais na categoria “Outros” 
 

Outros motivos para avisos formais 
Exibir link da ICANN para as Informações Instrutivas do Registrante (RAA 3.16) 
Responder a auditorias (RAA 3.14) 
Publicar no site as informações exigidas pela Especificação de Informações do 
Registrador (RAA 3.17) 
Publicar no site as informações exigidas pela Especificação de Informações do 
Registrador (RAA 3.17) 
Fornecer serviços de WHOIS (RAA 3.3.1) 
Fornecer dados de nome de domínio no formato de resposta especificado (RAA-RDDS 
1.4) 
Exibir a logomarca correta da ICANN no site (Anexo do RAA sobre Licença de Logomarca) 
Fornecer código AuthInfo (IRTP 5) 
Fornecer uma política consistente com os requisitos do item 2.1 da ERRP 
Publicar no site o endereço de e-mail para relatórios de abuso (RAA 3.18.1) 
Comunicar alterações nos dados de contato (RAA 5.11) 
Documentar dados de registro (RAA 3.6) 
Permitir ao RNH (Registered Name Holder, Titular de Nome Registrado) transferir o 
nome de domínio (IRTP 1) ou fornecer motivo válido para a recusa (IRTP 3) 
Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (Especificação  2 e 4 do 
Programa de Precisão de WHOIS) 
Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (Especificação 1, 2 e 4 do 
Programa de Precisão de WHOIS) 
Link para o site de direitos e deveres dos registrantes da ICANN (RAA 3.15) 
Suspender ou cancelar um nome de domínio se o RNH não responder durante mais de 
15 dias (Especificação 5 do Programa de Precisão de WHOIS) 
Permitir que o RNH transfira o nome de domínio (IRTP 1) 
Interromper o caminho de resolução do DNS da expiração à exclusão (2.2 ERRP) 
Publicar no site uma descrição dos procedimentos para receber e rastrear relatórios de 
abuso (RAA 3.18.3) 
Manter e fornecer informações exigidas pela Especificação de Informações do 
Registrador (RAA 3.17) 
Manter e fornecer registros relacionados a relatórios de abuso (RAA 3.18.3) 
Manter seguro de responsabilidade comercial geral atual (RAA 3.10) 
Remediar qualquer violação ao RAA em até 15 dias úteis (RAA 5.3.4) e Receber três 
avisos de violação em um período de doze meses (RAA 2.1) 
Remediar violações do RAA em até 21 dias (RAA 5.5.4) 
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Aplicar a conformidade com o contrato entre registrador e revendedor no que diz 
respeito aos serviços do registrador (RAA 3.12) 
Aplicar o contrato entre registrador e revendedor para remediar e evitar instâncias de 
não conformidade (RAA 3.12.6) 
Fornecer endereço de e-mail e número de telefone para relatórios de abuso [Espec. do 
WHOIS para RDDS (Registration Data Directory Service, Serviço de Diretório de Dados de 
Registro) 1.4.2] 
Fornecer o FOA (Form of Authorization, Formulário de Autorização) ao RNH (IRTP 3) 
Garantir que o contrato de registro do revendedor inclua as cláusulas obrigatórias e 
identifique o registrador (RAA 3.12.2) 
Garantir que revendedores não sujeitem os RNHs a práticas enganosas (RAA 3.12.7 e 
RBRS 3) 
Publicar no site as informações de contato exigidas pela Especificação de Informações do 
Registrador (RAA 3.17) 
Fazer um contrato de registro com o RNH (RAA 3.7.7) 
Entrar em um contrato de registro com o RNH em conformidade com o RAA e as 
Políticas de Consenso da ICANN 
Sanar inadimplências do RAA em até 21 dias (RAA 5.5.4) 
Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17 e RIS) 
Receber três avisos de violação em um período de doze meses (RAA 5.5.6) 
Exigir que os provedores de P/P sigam os requisitos da Especificação de P/P e cumpram 
os termos e os procedimentos publicados (Especificação de P/P 2) 
Incluir informações de contato do cliente de privacidade/proxy nos depósitos de 
garantia dos dados de registro (P/P Especificação 2.5) 
Revisar dentro de 24 horas e tomar medidas em relação às notificações de abuso das 
autoridades designadas (RAA 3.18.2) 
Enviar lembretes de renovação ao RNH (2.1.1 ERRP) 
Enviar lembretes de renovação ao RNH (2.1.1 ERRP) 
Enviar avisos de lembrete de renovação ao RNH (ERRP 2.1) 
Excluir o nome de domínio em até 45 dias após o cancelamento do registro ou explicar 
as circunstâncias da renovação (RAA 3.7.5.3) 
Investigar e responder às denúncias de abuso (RAA 3.18) 
Estar em conformidade com o RAA no momento da renovação do Credenciamento 
(RAA 5.4) 
Concluir e fornecer o Certificado de Conformidade (RAA 3.15) 
Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (Especificação 2/4 do Programa 
de Precisão de WHOIS) 
Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (Especificação 4 do Programa de 
Precisão de WHOIS) 
Verificar ou verificar novamente os endereços de e-mail de RNHs (RAA – Especificação 4 
do Programa de Precisão de WHOIS) 
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