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I. Destaques de 2015 

Carta do vice-presidente do departamento de Conformidade Contratual  
“Testar e divulgar o departamento de Conformidade Contratual da ICANN” é a 
frase que melhor descreve o ano de 2015 para a nossa equipe. Em resumo, 
2015 foi outro ano movimentado para a Conformidade Contratual, testando a 
capacidade de escalonamento da equipe e de melhorar continuamente! 
 
Aproximadamente 878 novos gTLDs foram delegados e 600 novos registradores 
da ICANN foram credenciados. O escopo de Conformidade Contratual passou 
de 433 gTLDs e 1.460 registradores em 2014 para aproximadamente 1.169 
gTLDs e 2.100 registradores em 2015. Foi um teste para a capacidade de 
escalonamento da equipe enquanto continuamos trabalhando para melhorar a 
abordagem estratégica e analítica para os problemas de conformidade. 
 
A equipe de Conformidade Contratual realizou mais de 700 verificações de 
conformidade em possíveis operadores de registro, incluindo os que declararam 
propriedade cruzada com registradores ou outros registros, e realizou cerca de 
725 verificações relacionadas à conformidade em registradores com relação a 
renovações de contrato ou novos contratos. Além do aumento do volume de 
trabalho referente a monitoramento e reclamações, o impacto dessa mudança 
também foi sentido em termos de complexidade dos problemas. O número de 
reclamações de 2015 aumentou em 20% com relação ao ano anterior. 
 

                                                 
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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O Programa de Auditoria de Três Anos foi concluído com uma média de 92% de 
conformidade para todos os registradores e registros que estavam no escopo. 
Um novo trabalho de auditoria foi lançado para o RAA de 2013 e outra rodada 
de novo Contrato de Registro foi concluída. 
 
A equipe deu continuidade nos esforços de aprimoramento e aumentou a 
transparência e a responsabilidade. Por exemplo, a página de auditorias no site 
ICANN.org foi atualizada para incluir novas informações, como modelos para 
comunicações e o guia do plano do programa de auditoria por contrato, e 
globalizada, disponibilizando as informações em oito idiomas diferentes. Outras 
atividades foram realizadas, como: aprimoramentos no processamento e na 
geração de relatórios para reclamações com base no feedback da comunidade; 
maior divulgação para partes contratadas; e uma campanha de comunicação 
para promover informações e conhecimento sobre o departamento de 
Conformidade Contratual. 
 
Acesse a página da equipe de Conformidade Contratual em 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en e o sistema 
de gerenciamento de portfólios da ICANN em https://features.icann.org/plan para 
saber mais sobre essas atividades. 
 
O cheiro de mudança está no ar, e ela é sempre acompanhada por muitas 
oportunidades e aprendizados. Para encarar essas oportunidades, eu e a equipe 
estamos comprometidos com o nosso lema: “Ser um provedor de serviço de 
Conformidade Contratual em que se pode confiar”. 
 
Atenciosamente, 
Maguy Serad 
 
Carta do diretor do departamento de Conformidade Contratual 
Além do trabalho da equipe no monitoramento e conformidade de auditorias, no 
aprimoramento da nossa capacidade de escalonamento e da abordagem 
estratégica e analítica para os problemas de conformidade, a equipe de 
Conformidade Contratual promoveu o diálogo com partes contratadas e outros 
membros da comunidade da ICANN sobre a interpretação e a execução de 
nossos contratos, bem como a função que ICANN pode ter na promoção de 
soluções voluntárias para resolver problemas que estão fora do escopo dos 
compromissos e das responsabilidades da ICANN. 
 
Reunimos um painel do ICANN 54 para falar sobre a importância que as 
soluções voluntárias tiverem em outros setores para lidar com problemas difíceis 
e para incentivar os membros da comunidade da ICANN a considerar como 
essas atividades podem servir como um modelo para soluções voluntárias no 
setor de nomes de domínio. Reconhecemos que a ICANN não pode ser a 
solução para problemas de abuso e atividade ilegal, mas podemos trabalhar em 
parceria com outros participantes do ecossistema da Internet. 
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Permanecemos comprometidos com a transparência e a responsabilidade e 
continuaremos trabalhando para ganhar a confiança da comunidade de múltiplas 
partes interessadas da ICANN. 
 
Atenciosamente, 
Allen R. Grogan 
 
 
Visão geral financeira 
O orçamento de Conformidade Contratual teve um aumento de 21,7% para US$ 
4,6 milhões no exercício financeiro de 2016. Os fundos foram alocados para a 
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 0,6% para 
US$ 2,4 milhões. 
 

Dólares americanos, mil
Orçamento

do AF16

AF15

real
Comentários

AF14

real

Orçamento do departamento 

de Conformidade Contratual
$4,635 $3,809 $826 21.7%

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.

$3,164

Recursos compartilhados $2,430 $2,416 $14 0.6%
Suporte de outros departamentos: TI, logística para reuniões, 

finanças, RH, administração etc.  
$2,118

Total da perspectiva funcional 

das atividades de 

Conformidade Contratual

$7,064 $6,225 $840 13.5% $5,282

Aumento/

(Redução)

 
Para obter informações detalhadas em relação ao orçamento da ICANN para o 
ano fiscal de 2016, acesse: http://www.icann.org/en/about/financials.  
 
 
Encontros e divulgações da ICANN 
Em 2015, a equipe de Conformidade Contratual compareceu nos 52º, 53º e 54º 
Encontros Públicos da ICANN. A equipe realizou as três sessões padrão, juntou-
se a outros grupos de partes interessadas, realizou reuniões frente a frente com 
registradores e operadores de registro e participou em diversas sessões e 
discussões. 
 
Só para lembrar, as três sessões padrão são a sessão de Atualização do 
Programa de Conformidade Contratual, realizada às quartas-feiras, a sessão de 
Divulgação para Registradores e a sessão de Divulgação para Registros, 
realizadas às quintas-feiras. A primeira sessão reúne os diferentes membros da 
comunidade da ICANN para ficarem a par das atualizações e abordar dúvidas e 
problemas diretamente com a equipe de conformidade e, em especial, entre si. 
As duas sessões “fechadas” às quintas têm como foco as lições aprendidas 
desde o último encontro público. 
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A equipe também participou na Cúpula da GDD, em setembro, e em diversas 
atividades de divulgação em colaboração com o GSE (Global Stakeholder 
Engagement, Participação Global de Partes Interessadas) e a GDD (Global 
Domains Division, Divisão de Domínios Globais). 
 
Consulte a nossa página sobre as atividades de divulgação para saber mais 
sobre as sessões realizadas em 2015: 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  
 
 
Informações on-line sobre conformidade contratual 
Em 2015, a ICANN lançou uma iniciativa para melhorar o conhecimento sobre 
Conformidade Contratual. Essa iniciativa foi composta por dois componentes. 
O primeiro deles é o vídeo “Getting to Know Contractual Compliance” 
(“Informações básicas sobre Conformidade Contratual”), que explica como a 
equipe de Conformidade Contratual da ICANN pode ajudar com assuntos 
relacionados ao registro de nomes de domínio. O segundo é o gráfico “What is a 
Contractual Compliance Complaint” (“O que é uma reclamação de Conformidade 
Contratual”), para esclarecer qual é o escopo das reclamações e os principais 
interessados. O vídeo e o gráfico estão disponíveis em oito idiomas: árabe, 
chinês, inglês, francês, japonês, coreano, russo e espanhol. 
 
Para promover essa iniciativa, a equipe de comunicação da ICANN lançou uma 
campanha durante outubro e dezembro voltado para o público de acordo com o 
idioma, país e titulares de nomes de domínio. A primeira etapa, uma campanha 
nas redes sociais, dedicou-se a aumentar o número de visualizações no 
YouTube e Facebook. A segunda etapa tinha como objetivo aumentar o número 
de visitas na página de Conformidade Contratual na Web. 
 
Este é um resumo dos resultados da campanha do pacote de vídeo sobre 
Conformidade Contratual: 

 Total de 116.616 visualizações; 
 O 2º vídeo mais assistido na história da ICANN em todas as plataformas 

(isso inclui todos os oito idiomas). 
 
Acesse o site de Conformidade Contratual para visualizá-los: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en 
 
 
Outros aprimoramentos e iniciativas 
Em 2015, a equipe de Conformidade Contratual implementou vários 
aprimoramentos no processo, na comunicação e no sistema com base no 
feedback da comunidade e em sugestões da equipe relacionadas a melhorias 
contínuas. A lista pode ser encontrada no Apêndice A abaixo. 
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O painel mensal também foi melhorado para incluir relatórios sobre o número de 
reclamações encerradas após o recebimento e que não precisaram que uma 
1ª consulta nem um 1º aviso fosse enviado a um registrador ou operador de 
registro. Por exemplo, em 2015, a ICANN teve um total de 48.106 reclamações, 
sendo que a ICANN encerrou 20.233 delas que não precisaram que uma 
1ª consulta ou um 1º aviso fosse enviado ao registrador. Uma reclamação pode 
ser encerrada antes de uma 1ª consulta ou um 1º aviso ser enviado para a parte 
contratada. Isso pode ocorrer, por exemplo, se a reclamação não for válida ou 
se for determinado que o registrador ou o registro já resolveu o problema. 
 
A ICANN também implementou métricas para acompanhar especificamente 
reclamações inválidas e consultas ou avisos de conformidade que não deveriam 
ter sido encaminhados para as partes contratadas. Essas reclamações foram 
agora marcadas como, respectivamente, “Encerradas antes de 
1º aviso/consulta” e “Problemas da ICANN”. 
 
Alguns dos problemas da ICANN em 2015 foram: 

 avisos duplicados enviados por engano 
 informações atualizadas recebidas de reclamantes após o envio do 

1º aviso/consulta 
 informações atualizadas recebidas de fornecedores da ICANN após o 

envio do 1º aviso/consulta 
 informações atualizadas recebidas de uma parte contratada que não 

haviam sido compartilhadas com a equipe de Conformidade Contratual 
após o envio do 1º aviso/consulta. 

  
Em 2015, 56 tíquetes foram encerrados com um código de resolução “Problema 
da ICANN”. 
 
Acesse a página sobre métricas e relatórios de desempenho em: 
https://features.icann.org/compliance. 
 
 
Medição de desempenho em 2015 
Os gráficos abaixo representam um resumo do desempenho em 2015 e alguns 
deles contêm uma comparação com o desempenho em 2014. As métricas 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, a satisfação dos clientes e outras funções de conformidade.  

Consulte a página dos Relatórios de Desempenho de Conformidade Contratual 
da ICANN neste link https://features.icann.org/compliance. Essa página 
apresenta informações para a comunidade sobre as atividades de conformidade 
por meio de painéis mensais e relatórios de períodos contínuos de 13 meses. 
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Voltar ao topo 
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II. Resumo da conformidade contratual de registradores 
em 2015 

No que diz respeito à conformidade de registradores, 2015 foi o segundo ano em 
que foi realizada a supervisão e o monitoramento integrais de conformidade com 
o RAA (Registrar Accreditation Agreement, Contrato de Credenciamento de 
Registradores). Em comparação a 2014, que incluiu uma grande divulgação 
para registradores e membros da comunidade sobre as novas áreas de 
conformidade, treinamento da equipe e atualizações do sistema, em 2015 a 
equipe de Conformidade Contratual deu mais foco a áreas específicas, inclusive 
abuso e as alterações nos requisitos para erros de WHOIS. 
 
Em 2015, a equipe de Conformidade Contratual participou em diversas 
iniciativas relacionadas ao ARS (Accuracy Reporting System, Sistema de 
Relatórios de Precisão) do WHOIS. O ARS de WHOIS é uma estrutura para 
realizar avaliações periódicas da precisão de WHOIS e relatar os resultados 
publicamente. As iniciativas incluíram concluir o projeto pilo do ARD do WHOIS 
e fornecer feedback e lições aprendidas para a equipe de ARS de WHOIS. O 
departamento de Conformidade Contratual colaborou com essa equipe para 
desenvolver os critérios de teste para a Fase 1 e a Fase 2 a fim de garantir o 
alinhamento com os processos da ICANN e o RAA. O sistema de 
processamento de reclamações sobre conformidade contratual foi atualizado 
para melhorar os recursos de processamento para reclamações de erros de 
WHOIS a fim de acomodar o fluxo de entrada de reclamações do ARS de 
WHOIS e aprimorar o desempenho geral. A equipe processou as reclamações 
do ARS de WHOIS em duas levas: erros de WHOIS e formato de WHOIS. Para 
obter informações adicionais sobre o ARS de WHOIS, consulte o Relatório da 
Fase 1 do ARS de WHOIS: Precisão de sintaxe. O relatório preliminar da Fase 2 
pode ser encontrado neste link https://www.icann.org/news/announcement-2015-
12-23-en. 
 
Em 2015, a equipe de Conformidade Contratual deu continuidade ao trabalho de 
monitoramento de QRs (Quality Reviews, Revisões de Qualidade) de WHOIS. 
As QRs de WHOIS analisam as reclamações de erros de WHOIS encerradas 
anteriormente para garantir a conformidade contínua com as obrigações 
contratuais. Em 2015, 1.209 análises de QRs de WHOIS foram realizadas para o 
período de janeiro a junho, das quais 32 delas precisaram ser reenviadas para o 
registrador, uma redução de 50% em comparação ao número de 
encaminhamentos para registradores no ano passado. O trabalho de QR de 
WHOIS em 2015 resultou em um aviso de violação para um registrador por não 
conformidade. 
 
Participação no Processo de Desenvolvimento de Políticas da ICANN 
A equipe de Conformidade Contratual participou ativamente em vários 
Processos de Desenvolvimento de Políticas da ICANN relacionados a 
registradores, que incluíram a Revisão de WAPS (WHOIS Accuracy Program 
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Specification, Especificação do Programa de Precisão de WHOIS), o grupo de 
trabalho de PPSAI (Privacy & Proxy Services Accreditation Issues, Problemas no 
Credenciamento de Serviços de Privacidade e Proxy), as partes C e D da IRTP 
(Inter-Registrar Transfer Policy, Política de Transferência entre Registradores), a 
implementação de WHOIS thick, a Política de Informações de WHOIS Adicionais 
e conselhos sobre WHOIS e o grupo de trabalho do PDP sobre tradução e 
transliteração de informações de contato.  
 
Problemas mais comuns em 2015 
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. 

 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). 
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 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.  

 
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. 

 Registradores que não enviam avisos de renovação para o Registrante ou 
o Contato Administrativo listado no WHOIS público. 

 
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. 

 Registradores que não bloqueiam um nome de domínio sujeito a uma 
UDRP em até dois dias úteis após o recebimento de uma reclamação de 
UDRP de um provedor de UDRP. 

 Registradores que não fornecem as informações solicitadas em até dois 
dias úteis após o recebimento de uma solicitação de verificação de um 
provedor de UDRP.  

 
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. 

 
Voltar ao topo 
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III. Resumo da conformidade contratual de registros em 
2015 

Em 2015, o departamento de Conformidade Contratual acompanhou o ritmo da 
expansão contínua do espaço de gTLDs, que incluiu a contratação e a 
delegação de aproximadamente 720 novos gTLDs desde 1 de janeiro de 2015 
(para cerca de 1.169 gTLDs contratados e delegados até o final do ano – 
consulte http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings) e a 
transição de vários gTLDs delegados anteriormente para novos Contratos de 
Registro. 

A equipe de Conformidade Contratual iniciou o ano com uma revisão da 
conformidade dos operadores de registro com os requisitos da certificação anual 
e a publicação de informações de contato de abuso e continuou o 
monitoramento da conformidade com outras obrigações dos Contratos de 
Registro por meio de um trabalho interno de monitoramento, processamento de 
reclamações e monitoramento de fontes externas, como blogs do setor. As 
reclamações de acesso ao arquivo de zona por terceiros e o monitoramento de 
depósito de dados foram duas das áreas com maior volume de processamento 
abordadas pela equipe de Conformidade Contratual em 2015. Consulte 
https://features.icann.org/compliance para ver os relatórios de desempenho 
atualizados de Conformidade Contratual. 

 

Problemas mais comuns em 2015 
Os problemas mais comuns tratados pela ICANN com relação à conformidade 
de registros estão relacionados abaixo: 
 
1. Acesso a arquivos de zona por terceiros por meio do Serviço de Arquivo de 
Zona Centralizado 

 Operadores de Registro que não respondem a solicitações de acesso ao 
arquivo de zona. 

 Operadores de Registro que negaram acesso por motivos não 
autorizados de acordo com o Contrato de Registro. 

 
2. 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. 
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3. Contrato de Nível de Serviço 
 Operadores de Registro que não atendem aos SLAs (Service Level 

Agreements, Contratos de Nível de Serviço) no Contrato de Registro para 
desempenho e disponibilidade de serviços. 

 
4. Relatórios mensais 

 Operadores de Registro que não enviam os relatórios mensais exigidos. 
 Operadores de Registro que não enviam relatórios mensais com o 

conteúdo ou o formato corretos. 
 

Participação no Processo de Desenvolvimento de Políticas da ICANN 
Em 2015, a equipe de Conformidade Contratual também ajudou em vários 
trabalhos multifuncionais. Alguns deles foram: (1) finalizar o corpo de membros 
do Painel Permanente de Resolução de Disputas de Compromisso de Interesse 
Público, que agora inclui sete membros (consulte 
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-03-en); (2) estabelecer o 
Serviço de Alteração do COI (Continued Operations Instrument, Instrumento de 
Operações Contínuas) (consulte https://www.icann.org/news/announcement-3-
2015- 09-15-en) que foi anunciado pela ICANN em setembro de 2015; e 
(3) desenvolver um processo para comunicar alertas de monitoramento do 
Contrato de Nível de Serviço para os operadores de registro. 

Além disso, a equipe de Conformidade Contratual participou em vários esforços 
de políticas e grupos de trabalho relacionados a registros, incluindo a 
implementação de WHOIS thick, a proteção de identificadores de OGIs e ONGIs 
em todos os gTLDs, o acesso de OGIs e ONGIs a mecanismos de proteção de 
direitos de reparação, relatórios de métricas sobre concorrência, confiança e 
escolha do consumidor, revisão dos mecanismos de proteção de direitos e 
procedimentos subsequentes de novos gTLDs. 

Voltar ao topo 
 

IV. Atualização de riscos e auditoria de conformidade 
contratual 

 
A ICANN realiza uma revisão regular dos possíveis riscos associados a não 
conformidade de partes contratadas com as diversas disposições nos contratos. 
A revisão, juntamente com as tendências de reclamações e o monitoramento de 
fontes externas, como blogs do setor, são levados em conta nas atualizações e 
revisões do programa de auditoria. 
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Programa de Auditoria de Três Anos da ICANN para Registradores e 
Registros 
Em maio de 2015, a ICANN concluiu o terceiro ano do Programa de Auditoria de 
Três Anos observando 92% de conformidade da população da amostra. 
 
No terceiro ano, 316 Registradores e cinco Registros de gTLDs legados 
receberam um aviso de RFI (Request for Information, Solicitação de 
informações) para a auditoria. Os 316 Registradores consistiam nos 311 
restantes da população original e cinco que permaneceram do ano dois. 
 
Os Registradores com propriedade comum e que operavam como Registradores 
da mesma maneira, tanto técnica quanto operacionalmente, que foram 
auditados nos anos anteriores tiveram direito de isenção da auditoria. Se 
Registradores que fizessem parte de uma família de Registradores auditada 
anteriormente tivessem propriedade comum e operassem da mesma maneira, 
tanto técnica quanto operacionalmente, em comparação a outros Registradores 
selecionados para a auditoria corrente, eles teriam a opção de selecionar um 
Registrador para representar esse grupo familiar na auditoria.  
 
No ano três do programa de auditoria, 180 Registradores foram isentados da 
auditoria por se enquadrarem nos critérios descritos acima. O mesmo número de 
Registradores foi isentado da auditoria no ano dois pelos mesmos critérios. 
 
Um total de 14 Registradores receberam avisos de violação no terceiro ano, em 
comparação a 11 Registradores no segundo ano. Dez Registradores decretaram 
sua própria rescisão após violação ou foram rescindidos em decorrência de não 
responderem a violações. Em comparação, no ano dois, um Registrador 
decretou sua própria rescisão após violação e dois Registradores foram 
rescindidos em decorrência de não responderem a violações. 
 
Em geral, as partes contratadas foram proativas ao remediar os problemas 
identificados pela auditoria. Consulte o Relatório do Terceiro Ano do Programa 
de Auditoria de Conformidade Contratual de 2014 para obter mais informações. 
 
Programa de Auditoria de Registradores da ICANN 
Em setembro de 2015, a ICANN lançou um Programa de Auditoria de 
Registradores ampliado que foi voltado para as obrigações exigidas de acordo 
com o RAA de 2013. A população da amostra inicial consistiu em cinco 
Registradores que receberam relatórios de remediação parcial no ano três do 
Programa de Auditoria de Três Anos da ICANN para Registradores e Registros e 
62 Registradores selecionados com base nos seguintes critérios: 
 

 Partes contratadas que não haviam sido auditadas anteriormente 
 Partes contratadas com o maior número de 3º avisos por número de 

domínios gerenciados 
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 Partes contratadas que receberam aviso de violação nos últimos 
12 meses 

 Partes contratadas com o maio número de depósitos de dados com falhas 
 Capacidade de resposta das partes contratadas para as solicitações da 

ICANN 
 
Consulte o link a seguir para obter mais informações: 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en 
 
Programa de Auditoria de Novos Registros da ICANN 
Em julho de 2015, a ICANN concluiu a segunda 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 onze gTLDs para este ciclo da 
auditoria. A auditoria foi concluída com um resultado de conformidade total da 
população da amostra. 
 
Consulte o relatório publicado neste link: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-
report-2015-31mar15-en.pdf.  
 
Voltar ao topo 
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Apêndice A 
 

Lista de atividades para apoiar as iniciativas de Conformidade Contratual e 
aprimoramentos com impacto no sistema: 
 
 Automatizar o envio de reclamações anônimas por meio do mascaramento 

de informações do relator quando solicitado; 
 Esclarecer e simplificar o texto nos modelos para comunicações; 
 Incluir IDs de tíquetes e padronizar os títulos de assuntos para avisos de 

encerramento; 
 Fornecer um e-mail de confirmação automática para todas as respostas 

recebidas pela ICANN entre a 1ª consulta/1º aviso e o aviso de 
encerramento; 

 Garantir que os avisos de encerramento automatizados sejam enviados para 
os contatos adequados de registradores; 

 Fornecer aos registradores um relatório semanal de tíquetes em aberto (e 
recentemente encerrados); e 

 Adicionar um código para motivo de encerramento para justificar o 
encerramento de uma reclamação por um “problema da ICANN”. 

 Integrar o compliance@icann.org ao sistema de processamento de 
reclamações. Essa integração vai melhorar o rastreamento, o 
acompanhamento e a resposta para a correspondência recebida no 
endereço compliance@icann.org. 

 Melhorar a pesquisa de WHOIS para gTLDs de WHOIS thick. 
 Finalizar o arquivo semanal de tíquetes abertos (e recentemente encerrados) 

de registradores. Esse arquivo proporcionará visibilidade à parte contratada 
dos tíquetes abertos e recentemente fechados. Para solicitar um arquivo 
semanal, envie um e-mail para registrar@icann.org. 

 Aprimoramentos adicionais de velocidade/automação, incluindo a otimização 
de análise de scripts e automação de modelos. 

 Modificação do aviso de encerramento para incluir um breve resumo do 
motivo para o encerramento de uma reclamação. Isso tem como objetivo 
esclarecer a resolução. 

 Atualização do formulário e dos modelos na web da UDRP (Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy, Política de Resolução Uniforme de Disputas 
por Nomes de Domínio) para alinhá-los à atualização das regras de UDRP 
que entraram em vigor em 31 de julho de 2015. 

 Atualização de software para solucionar uma vulnerabilidade de segurança e 
para aprimoramentos de recursos no sistema. 

 Outras atualizações de modelos e códigos de encerramento resultantes de 
feedback da ICANN e da comunidade. 

 Atualização do sistema de conformidade para habilitar o recurso de 
importação do ARS de WHOIS, a fim de criar tíquetes de conformidade com 
base no formato atualizado do relatório do ARS de WHOIS. 

 Maior automação para modelos a fim de reduzir o trabalho manual da equipe. 
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Apêndice B  

 
Lista de motivos avisos formais na categoria “Outros” 
 

"Outros" motivos para avisos formais 
Comunicar alterações nos dados de contato (RAA 5.11) 

Exibir link da ICANN para as Informações Instrutivas do Registrante 
(RAA 3.16) 

Publicar no site um link para a Especificação de Benefícios e 
Responsabilidades do Registrante (RAA 3.7.10) 

Depositar dados de registro (RAA 3.6) 

Investigar e responder às denúncias de abuso (RAA 3.18.1) 

Colocar link para o site de direitos e responsabilidades dos registrantes da 
ICANN (RAA 3.15) 

Remediar violações do RAA em até 21 dias (RAA 5.5.4) 

Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17/RIS 17) 

Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (RAA/WAPS 1, 2, 
4) 

Responder a auditorias (RAA 3.14) 

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

Fornecer documentos e informações à ICANN (RAA 3.15) 

Concluir e fornecer o Certificado de Conformidade (RAA 3.15) 

Cumprir a UDRP (RAA 3.8) 

Colocar link para o site de direitos e responsabilidades dos registrantes da 
ICANN (RAA 3.15) 

Manter as informações de contato exatas e atualizadas (RIS/RAA 3.17) 

Publicar no site o endereço de correspondência (RAA 3.17/RIS 7) 

Remediar qualquer violação ao RAA em até 15 dias úteis (RAA 5.3.4) 

Manter e fornecer 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) 
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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) 

Manter seguro de responsabilidade comercial geral atual (RAA 3.10) 

Não empregar um padrão e prática de tráfego ou uso de nomes de 
domínio idênticos ou confusamente semelhantes à marca registrada ou 
marca de serviço (RAA 5.5.2.4) 

Receber três avisos de violação em um período de doze meses (RAA 5.5.6) 

Notificar a ICANN em até 30 dias após a aquisição do direito real de 
controle sobre o capital, os ativos ou os negócios do registrador por uma 
entidade (RAA 5.9.2) 

Exibir detalhes de contato precisos (RAA 3.16) 

Fornecer uma política consistente com os requisitos do item 2.1 da ERRP 

Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (RAA/WAPS 2 e 4) 
 
 
 


