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Atualização geral 
 
53º Encontro Público da ICANN em Buenos Aires, de 22 a 25 de junho de 
2015 
 
Leia sobre as atividades e as sessões de divulgação da equipe de Conformidade 
Contratual do ICANN 53 neste link 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 

Atualização dos sistemas 

No segundo trimestre de 2015, os esforços do sistema de Conformidade 
Contratual foram concentrados em aprimoramentos adicionais do sistema, 
como: 

(1) 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. 

(2) Melhorar a pesquisa de WHOIS para gTLDs de WHOIS thick. 
(3) 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. 

(4) Aprimoramentos adicionais de velocidade/automação, incluindo a análise 
de otimização de escritas e automação de modelos. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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. 

Relatório trimestral de 2015 Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números 
Atualização de conformidade contratual 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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Atualização para Registradores 

ARS (Sistema de Relatórios de Precisão) de WHOIS 
Durante o segundo trimestre, a equipe de Conformidade Contratual concluiu a 
versão piloto do ARS (Accuracy Reporting System,Sistema de Relatórios de 
Precisão) de Conformidade de WHOIS, compartilhou lições aprendidas com a 
equipe de ARS de WHOIS e forneceu uma atualização no ICANN 53 durante a 
Atualização do Programa de Conformidade Contratual de 24 de junho de 2015. 
Informações adicionais estão disponíveis na apresentação do ICANN 53 
Próximas etapas para a precisão do WHOIS. 
 
Grupo de Trabalho de PPSAI (Assuntos Relacionados ao Credenciamento 
de Serviços de Privacidade e Proxy) 
Durante esse trimestre, a equipe de Conformidade Contratual contribuiu para o 
feedback da equipe da ICANN sobre o Relatório Inicial do Grupo de Trabalho de 
PPSAI (Privacy & Proxy Services Accreditation Issues, Assuntos Relacionados 
ao Credenciamento de Serviços de Privacidade e Proxy). O feedback 
concentrou-se no impacto ao processo de Conformidade e como determinar 
conformidade. A equipe também participou da sessão no ICANN 53 para o 
Grupo de Trabalho e fornecerá feedback adicional quando solicitada. 
 
Revisão da especificação do programa de precisão de WHOIS do RAA de 
2013 
A equipe de Conformidade Contratual também forneceu feedback de equipe 
para a revisão da WAPS (WHOIS Accuracy Program Specification, 
Especificação do Programa de Precisão de WHOIS) do RAA de 2013. 
O feedback concentrou-se em definir os termos “verificação” e “validação” e em 
obter orientação para a “verificação manual”. Esse feedback foi baseado em 
lições aprendidas pela equipe de Conformidade com o processamento de 
milhares de Reclamações de Erros de WHOIS de acordo com a WAPS e 
diversas atividades de divulgação com registradores e a comunidade da ICANN. 
 
Atualização para Registros 

Conformidade de novos contratos de registros 
Durante esse trimestre, a ICANN continuou monitorando a conformidade do 
operador de registro com as obrigações do novo RA (Registry Agreement, 
Contrato de Registro). A ICANN processou avisos e consultas de conformidade 
referentes à publicação de dados de contato de abuso de operadores de 
registro, depósitos de dados, interrupção controlada, obrigações do Período 
Experimental e de Reivindicações, dados de registro de publicação, SLAs 
(Service Level Agreements, Contratos de Nível de Serviço), o URS (Uniform 
Rapid Suspension System, Sistema de Suspensão Rápida Uniforme) e o acesso 
ao arquivo de zona para terceiros, entre outros. 
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Atualização do Painel Permanente de Resolução de Disputas de 
Compromisso de Interesse Público 
A equipe de Conformidade Contratual, em colaboração com a equipe de 
Serviços de Registro da ICANN, finalizou o processo de seleção e integração 
dos quatro novos membros do Painel Permanente do Procedimento e Resolução 
de Disputas de Compromissos de Interesse Público. O Painel Permanente de 
PICDRP agora consiste em sete membros. Consulte este link para saber mais 
sobre os painelistas https://www.icann.org/resources/pages/picdrp-2014-01-09-
en. 

O Painel Mensal pode ser encontrado em https://features.icann.org/compliance. 

Atualização do programa de auditoria 

 
Atualização sobre a auditoria do Novo Contrato de Registro 
 
A rodada do programa de auditoria do Novo Contrato de Registro iniciada em 23 
de março de 2015 concluiu a fase de auditoria. Os relatórios de auditoria, com 
as conclusões iniciais, foram enviados aos Operadores de Registro para revisão 
e acompanhamento com a ICANN de acordo com o processo de Conformidade 
Contratual. A fase de remediação já está em andamento. 
 
Ano três do Programa de Auditoria de Três Anos  
 
O Ano Três do Programa de Auditoria concluiu a fase de remediação. Os 
registradores forneceram a documento restantes e tomaram as medidas 
corretivas para solucionar os problemas. Três registradores não concluíram a 
fase de remediação e receberam um Aviso de Rescisão. Para consultar o 
relatório de auditoria detalhado, acesse  
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en  
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Resumo sobre administração de reclamações e execução de 
políticas 
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Volume	  de	  reclamações	  por	  ciclo	  de	  notificação	  
Abril	  a	  junho	  de	  2015

Volume	  Received	  Current	  Quarter

Volume	  1st	  Notice	  Sent

Volume	  2nd	  Notice	  Sent

Volume	  3rd	  Notice	  Sent

Volume	  Enforcement

Volume	  Closed	  Current	  Quarter
(includes	  carry/over	  from	  prior
Quarter)

	  

• Volume	  de	  recebidos	  no	  trimestre	  atual	  =	  tíquetes	  enviados	  no	  trimestre	  atual	  
• Volume	  de	  1as	  consultas/1os	  avisos	  encerrados	  antes	  do	  envio	  =	  número	  de	  tíquetes	  encerrados	  antes	  do	  envio	  

da	  1ª	  consulta/1º	  aviso	  no	  trimestre	  atual	  
• Volume	  de	  1as	  consultas/1os	  avisos	  enviados	  =	  número	  de	  tíquetes	  em	  que	  houve	  o	  envio	  de	  1ª	  consulta/1º	  aviso	  

no	  trimestre	  atual	  
• Volume	  de	  2as	  consultas/2os	  avisos	  enviados	  =	  número	  de	  tíquetes	  em	  que	  houve	  o	  envio	  de	  2ª	  consulta/2º	  aviso	  

no	  trimestre	  atual	  	  
• Volume	  de	  3as	  consultas/3os	  avisos	  enviados	  =	  número	  de	  tíquetes	  em	  que	  houve	  o	  envio	  de	  3ª	  consulta/3º	  aviso	  

no	  trimestre	  atual	  
• Volume	  de	  execuções	  =	  número	  de	  avisos	  de	  execução	  enviados	  no	  trimestre	  atual	  
• Volume	  de	  encerrados	  =	  número	  de	  tíquetes	  encerrados	  no	  trimestre	  atual	  
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ATIVIDADE	  DE	  EXECUÇÃO	  DE	  POLÍTICAS	  para	  JUNHO	  

DATA	  DE	  
ENVIO	  

PRAZO	  
FINAL	   REGISTRADOR	  	  

TIPO	  DE	  
AVISO	   STATUS	  

JUSTIFICATIVA	  PARA	  AVISO	  DE	  
REPROVAÇÃO	  

2	  jun	  15	   23	  jun	  15	   Catalog.com	   Violação	  

Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  26	  de	  

junho	  de	  2015.	  Período	  
de	  remediação	  

estendido	  até	  7	  de	  julho	  
de	  2015	  

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

Validar	  e	  verificar	  as	  informações	  de	  
contato	  de	  WHOIS	  (RAA/WAPS	  1,	  2,	  4)	  	  
Exibir	  link	  da	  ICANN	  para	  as	  Informações	  
Instrutivas	  do	  Registrante	  (RAA	  3.16)	  
Publicar	  no	  site	  o	  nome	  e	  o	  cargo	  dos	  
responsáveis	  (RAA	  3.17/RIS	  17)	  
Publicar	  no	  site	  o	  endereço	  de	  
correspondência	  (RAA	  3.17/RIS	  7)	  
Publicar	  no	  site	  o	  endereço	  de	  e-‐mail	  para	  
relatórios	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Publicar	  no	  site	  uma	  descrição	  dos	  
procedimentos	  para	  receber	  e	  rastrear	  
relatórios	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
Publicar	  no	  site	  um	  link	  para	  a	  Especificação	  
de	  Benefícios	  e	  Responsabilidades	  do	  
Registrante	  (RAA	  3.7.10)	  
Exibir	  taxas	  de	  renovação/resgate	  
(ERRP	  4.1)	  
Exibir	  a	  logomarca	  correta	  da	  ICANN	  no	  site	  
(Anexo	  do	  RAA	  sobre	  Licença	  de	  
Logomarca)	  

4	  jun	  15	   25	  jun	  15	   Internet	  Solutions	  (Pty)	  
Ltd.	  	  

Violação	  
Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  9	  de	  julho	  

de	  2015	  

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

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)	  
Publicar	  no	  site	  a	  política	  de	  exclusão	  e	  
renovação	  automática	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  

8	  jun	  15	   29	  jun	  15	   Virtucom	  Networks	  S.A.	   Violação	  
Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  9	  de	  julho	  

de	  2015	  

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

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)	  
Publicar	  no	  site	  a	  política	  de	  exclusão	  e	  
renovação	  automática	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  

11	  jun	  15	   2	  jul	  15	   Virtual	  Registrar,	  Inc.	  	   Violação	  
Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  9	  de	  julho	  

de	  2015	  

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)	  
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Link	  para	  o	  site	  de	  direitos	  e	  deveres	  dos	  
registrantes	  da	  ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
Documentar	  dados	  de	  registro	  (RAA	  3.6)	  
Publicar	  no	  site	  a	  política	  de	  exclusão	  e	  
renovação	  automática	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  
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)	  

15	  jun	  15	   6	  jul	  15	   USA	  Intra	  Corp.	   Violação	   	  	  

Manter	  seguro	  de	  responsabilidade	  
comercial	  geral	  atual	  (RAA	  3.10)	  
Comunicar	  alterações	  nos	  dados	  de	  contato	  
(RAA	  5.11)	  
Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

23	  jun	  15	   	  	   OpenTLD	  B.V	   Suspensão	  
Período	  de	  suspensão:	  

08/07/2015	  a	  
06/10/2015	  

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

 
 

ATIVIDADES	  DE	  EXECUÇÃO	  DE	  POLÍTICAS	  de	  MESES	  ANTERIORES	  
DATA	  DE	  
ENVIO	  

PRAZO	  
FINAL	   REGISTRADOR	  	  

TIPO	  DE	  
AVISO	   STATUS	  

JUSTIFICATIVA	  PARA	  AVISO	  DE	  
REPROVAÇÃO	  

20	  abr	  15	   11	  mai	  15	  

Webagentur.at	  
Internet	  Services	  
GmbH	  d/b/a	  

domainname.at	  	  

Violação	   Violações	  remediadas	  

Fornecer	  documentos	  e	  informações	  à	  
ICANN	  (RAA	  3.15)	  

Manter	  e	  fornecer	  registros	  de	  
comunicação	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
Publicar	  no	  site	  o	  nome	  e	  o	  cargo	  dos	  
responsáveis	  (RAA	  3.17	  e	  RIS)	  
Publicar	  no	  site	  uma	  descrição	  dos	  
procedimentos	  para	  receber	  e	  rastrear	  
relatórios	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Exibir	  os	  métodos	  usados	  para	  fornecer	  
notificações	  antes	  e	  após	  as	  datas	  de	  
expiração	  (ERRP	  4.2)	  

29	  abr	  15	   20	  mai	  15	   Mister	  Name	  SARL	   Violação	  

	  Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  3	  de	  junho	  

de	  2015;	  violações	  
remediadas	  

Responder	  a	  auditorias	  (RAA	  3.14)	  

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

8	  mai	  15	   1	  jun	  15	  
Name	  2	  Host,	  Inc.	  dba	  

name2host.com	  	   Violação	  
Os	  dados	  e	  documentos	  
estão	  sendo	  avaliados	   Responder	  a	  auditorias	  (RAA	  3.14)	  
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pela	  ICANN	   Manter	  e	  fornecer	  registros	  de	  
comunicação	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Link	  para	  o	  site	  de	  direitos	  e	  deveres	  dos	  
registrantes	  da	  ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Exibir	  detalhes	  de	  contato	  precisos	  
(RAA	  3.16)	  
Comunicar	  alterações	  nos	  dados	  de	  contato	  
(RAA	  5.11)	  
Exibir	  taxas	  de	  renovação/resgate	  
(ERRP	  4.1)	  
Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

18	  mai	  15	   	  	  
Homestead	  Limited	  
dba	  Namevault.com	  	   Rescisão	  

Início	  de	  vigência:	  5	  de	  
junho	  2015	  

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

20	  jan	  15	   10	  fev	  15	   Net	  4	  India	  Limited	   Violação	  

Os	  dados	  e	  documentos	  
estão	  sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  período	  de	  
remediação	  estendido	  
até	  6	  de	  maio	  de	  2015;	  
os	  dados	  e	  documentos	  
estão	  sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  período	  de	  
remediação	  estendido	  
até	  19	  de	  maio	  de	  2015;	  
violações	  remediadas	  

Fornecer	  dados	  de	  nome	  de	  domínio	  no	  
formato	  de	  resposta	  especificado	  (RAA-‐
RDDS	  1.4)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  relacionados	  a	  
relatórios	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  

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

5	  mar	  15	   26	  mar	  15	   Mister	  Name	  SARL	  	   Violação	  

Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  7	  de	  abril	  
de	  2015;	  os	  dados	  e	  

documentos	  estão	  sendo	  
avaliados	  pela	  ICANN;	  
período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  30	  de	  abril	  

de	  2015;	  violações	  
remediadas	  

Documentar	  dados	  de	  registro	  (RAA	  3.6)	  
Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

17	  mar	  15	   7	  abr	  15	   OpenTLD	  B.V.	  	   Violação	  

Os	  dados	  e	  documentos	  
estão	  sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  período	  de	  
remediação	  estendido	  
até	  15	  de	  abril	  de	  2015;	  
período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  29	  de	  abril	  

de	  2015;	  os	  dados	  e	  
documentos	  estão	  sendo	  
avaliados	  pela	  ICANN;	  
período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  6	  de	  maio	  

de	  2015;	  violações	  
remediadas	  

Concluir	  e	  fornecer	  o	  Certificado	  de	  
Conformidade	  (RAA	  3.15)	  
Exibir	  a	  logomarca	  correta	  da	  ICANN	  no	  site	  
(Anexo	  do	  RAA	  sobre	  Licença	  de	  
Logomarca)	  
Documentar	  dados	  de	  registro	  (RAA	  3.6)	  

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

30	  mar	  15	   20	  abr	  15	   Everyones	  Internet,	  
Ltd.	  dba	  SoftLayer	  

Violação	  

Os	  dados	  e	  documentos	  
estão	  sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  período	  de	  
remediação	  estendido	  
até	  30	  de	  abril	  de	  2015;	  
os	  dados	  e	  documentos	  

Manter	  e	  fornecer	  registros	  de	  
comunicação	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Link	  para	  o	  site	  de	  direitos	  e	  
responsabilidades	  dos	  registrantes	  da	  
ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Exibir	  taxas	  de	  renovação/resgate	  
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estão	  sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  período	  de	  
remediação	  estendido	  
até	  7	  de	  maio	  de	  2015;	  
violações	  remediadas	  

(ERRP	  4.1)	  

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

3	  abr	  15	   24	  abr	  15	   Homestead	  Limited	  
dba	  Namevault.com	  	  

Violação	  

Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  13	  de	  

maio	  de	  2015;	  
Encaminhado	  para	  

rescisão	  

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

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

3	  abr	  15	   	  	  
Homestead	  Limited	  
dba	  Namevault.com	  	   Suspensão	  

Entrada	  em	  vigor:	  21	  de	  
abril	  de	  2015	  a	  20	  de	  

julho	  de	  2015;	  
Encaminhado	  para	  

rescisão	  

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

20	  abr	  15	   11	  mai	  15	  

Webagentur.at	  
Internet	  Services	  
GmbH	  d/b/a	  

domainname.at	  	  

Violação	  

	  Os	  dados	  e	  documentos	  
estão	  sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  período	  de	  
remediação	  estendido	  
até	  19	  de	  maio	  de	  2015;	  
os	  dados	  e	  documentos	  
estão	  sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  período	  de	  
remediação	  estendido	  
até	  29	  de	  maio	  de	  2015	  

Fornecer	  documentos	  e	  informações	  à	  
ICANN	  (RAA	  3.15)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  de	  
comunicação	  (RAA	  3.4.2/3)	  
Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
Publicar	  no	  site	  o	  nome	  e	  o	  cargo	  dos	  
responsáveis	  (RAA	  3.17	  e	  RIS)	  
Publicar	  no	  site	  uma	  descrição	  dos	  
procedimentos	  para	  receber	  e	  rastrear	  
relatórios	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Exibir	  os	  métodos	  usados	  para	  fornecer	  
notificações	  antes	  e	  após	  as	  datas	  de	  
expiração	  (ERRP	  4.2)	  

29	  abr	  15	   20	  mai	  15	   Mister	  Name	  SARL	   Violação	  

Período	  de	  remediação	  
estendido	  até	  27	  de	  

maio	  de	  2015;	  os	  dados	  
e	  documentos	  estão	  
sendo	  avaliados	  pela	  
ICANN;	  período	  de	  

remediação	  estendido	  
até	  3	  de	  junho	  de	  2015	  

Responder	  a	  auditorias	  (RAA	  3.14)	  

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

 


