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Atualização geral 
	  
52º Encontro Público da ICANN em Cingapura, de 9 a 12 de fevereiro de 
2015 
 
Leia sobre as atividades e as sessões de divulgação da equipe de Conformidade 
Contratual do ICANN 52 neste link 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach 

Atualização dos sistemas 

No primeiro trimestre de 2015, o trabalho sobre o sistema de Conformidade 
Contratual concentrou-se na automação adicional para melhorar o 
processamento e a captura de códigos adicionais de motivos para 
encerramento. Segue abaixo uma lista de exemplos de aprimoramentos: 

(1) Automatizar o envio de reclamações anônimas por meio do 
mascaramento de informações do relator quando solicitado; 

(2) Esclarecer e simplificar o texto nos modelos de comunicação; 
(3) Incluir IDs de tíquetes e padronizar os títulos de assuntos para avisos 

de encerramento; 
(4) 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; 

(5) Garantir que os avisos de encerramento automatizados sejam 
enviados para o(s) contato(s) adequado(s) do registrador; 

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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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(7) Adicionar um código para motivo de encerramento para justificar o 
encerramento de uma reclamação por um “assunto da ICANN”. 

	  
Painel Mensal  

A ICANN atualizou o Painel Mensal de Conformidade Contratual 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 fevereiro de 2015, o tipo 
de reclamação Erros de WHOIS obteve um total de 1901 reclamações, sendo 
que 1004 dessas reclamações encerradas pela ICANN 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 o 
registrador ou o registro devido ao fato de, entre outros motivos, a reclamação 
não ser válida ou se for determinado que o registrador ou o registro já resolveu o 
problema. Consulte a Atualização de conformidade contratual do ICANN 52 para 
saber mais sobre os motivos de encerramento neste link 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 

Acesse https://features.icann.org/compliance/dashboard/010215/report para ler o 
painel mensal. 

Notícias regionais 

No último trimestre, a equipe de Conformidade Contratual da ICANN participou 
em vários eventos na Europa, no Oriente Médio e na África, e em um evento na 
região Ásia-Pacífico. 

Em 27 de janeiro de 2015, a ICANN organizou um seminário na Web para 
registradores credenciados pela ICANN na Europa, Oriente Médio e África. 
O foco foram as mudanças nas políticas da ICANN para 2015 referentes à 
Política de Transferência entre Registradores, Política de Informações de 
WHOIS Adicionais e Política de Resolução Uniforme de Disputas por Nomes de 
Domínio. 

Em 18 de março de 2015, a equipe de Conformidade Contratual da ICANN 
participou do seminário na Web “Africa Focus” sobre o Processo de 
Credenciamento da ICANN organizado pela equipe de GSE (Global Stakeholder 
Engagement, Participação Global de Partes Interessadas) da África. Os serviços 
de registradores e registros realizaram uma sessão de divulgação e 
responderam perguntas de possíveis solicitantes da África.  

Em 26 de março de 2015, a equipe de Conformidade Contratual da ICANN 
reuniu-se com um membro do Conselho da GNSO (Generic Names Supporting 
Organization, Organização de Apoio a Nomes Genéricos) representando o 
NCUC (Noncommercial Users Constituency, Grupo Constituinte de Usuários 
Não Comerciais) para tratar de questões relacionadas ao Modelo Global de 
Conformidade Contratual e sua implementação nos três escritórios centrais. 
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Em 9 de abril de 2015, os membros da equipe Conformidade Contratual da 
ICANN participaram do seminário na Web da APRALO-APAC (Asia-Pacific 
Regional At-Large Organization, Organização Regional At-Large da 
Ásia-Pacífico): “What Are IDNs And What Does It Mean To You?” (O que são 
IDNs e o que isso significa para você?). O tema desse seminário foi o trabalho 
em andamento da ICANN para informar e educar as partes interessadas sobre a 
importância e a aceitação global de IDNs (Internationalized Domain Names, 
Nomes de Domínio Internacionalizados). 

Atualização para Registradores 

Sistema de Relatórios de Precisão (ARS) de WHOIS 
O ARS (Accuracy Reporting System, Sistema de Relatórios de Precisão) de 
WHOIS é uma estrutura para realizar avaliações periódicas da precisão de 
WHOIS e relatar os resultados publicamente. 
 
Conforme relatado na Atualização de conformidade contratual de dezembro de 
2014, a equipe de Conformidade Contratual da ICANN iniciou o trabalho de 
revisão e teste dos dados fornecidos para o ARS de WHOIS piloto. Isso incluiu 
revisar mais de 7.000 registros identificados como incorretos pelo ARS de 
WHOIS piloto, entrar em contato com fornecedores para esclarecer as 
informações no relatório, enviar avisos aos registradores afetados e realizar 
discussões com os registradores. A equipe do ARS de WHOIS recebe feedback 
contínuo para ajudar a melhorar o ARS de WHOIS nas próximas versões. 
 
Contato de Ação Emergencial de Transferências (TEAC) 
Recentemente, a ICANN observou um aumento na atividade de TEACs 
(Transfer Emergency Action Contacts, Contatos de Ação Emergencial de 
Transferências). A Seção 4 da Política de Transferência entre Registradores 
estabeleceu o TEAC para ajudar a impedir ou a auxiliar em casos de perdas não 
autorizadas de nomes de domínio que afetam registrantes. Alguns dos 
problemas incluem: (1) responder em até quatro horas, embora a resolução final 
do incidente possa levar mais tempo; (2) o endereço de e-mail e o número de 
telefone do TEAC eram os mesmos definidos para o contato da transferência; 
(3) o TEAC não foi monitorado continuamente (24 horas por dia) por um 
representante humano; ou (4) as respostas do TEAC não foram fornecidas em 
tempo hábil e não incluíram as informações solicitadas para o registrador 
entregando o domínio. 
 
Requisitos para a administração de relatórios de abuso 
Durante o primeiro trimestre de 2015, a equipe de Conformidade Contratual 
continuou participando de discussões com registradores e diversos grupos 
constituintes da comunidade com relação aos requisitos para a administração de 
relatórios de abuso dispostos na Seção 3.18 do Contrato de Credenciamento de 
Registradores de 2013, inclusive no ICANN 52 e em sessões individuais com 
essas partes. Consulte a Atualização de conformidade contratual do ICANN 52, 
slides 7 a 9, para obter detalhes sobre esses requisitos. 
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Atualização para Registros 

Atualização sobre a certificação anual 
Um Operador de Registro ou Parte Relacionada ao Registro (conforme definido 
na Especificação 9 do contrato de registro) que também atuar como prestador 
de serviços de revenda de registrador ou registrador deverá enviar uma 
certificação anual de conformidade com a Especificação 9 até 20 de janeiro de 
cada ano. Da mesma forma, os registros com status ponto Marca 
(Especificação 13), bem como aqueles que receberam isenção pela ICANN do 
código de conduta, devem enviar certificações anuais atestando que 
permanecem em conformidade com os requisitos do status concedido. 
 
A ICANN verificou que os registros que deveriam enviar as certificações assim o 
fizeram, e que as certificações enviadas estavam em conformidade com os 
requisitos mínimos. 
 
As deficiências comuns observadas, entre outras, foram: (1) o signatário da 
certificação anual não era um diretor executivo do operador do registro; e (2) o 
não envio obrigatório de acordo com a premissa de que ele só será obrigatório 
se o gTLD estivesse delegado na zona raiz. A ICANN gostaria de lembrar às 
partes interessadas que as obrigações com o Código de Conduta entram em 
vigor mediante a assinatura do contrato de registro. 

 
Trabalho de monitoramento de contatos de abuso 
A ICANN deu continuidade ao monitoramento proativo das informações de 
contato de abuso que devem ser publicadas pelos registros em seus sites, de 
acordo com o Novo Contrato de Registro. Assim, a ICANN garante que os 
usuários finais, incluindo, mas não limitando-se a, órgãos de aplicação da lei, 
encontrem um ponto de contato para relatar atividades maliciosas nos TLDs. 
 
Neste trimestre, a ICANN revisou os sites de 64 domínios de primeiro nível que 
iniciaram o Período de Reivindicações entre 1 de janeiro de 2015 a 31 de março 
de 2015. O número de consultas ou avisos de não conformidade enviados aos 
registros foi menor que em rodadas anteriores do monitoramento. Algumas das 
deficiências observadas foram as seguintes: não disponibilizar nenhuma das 
informações obrigatórias, ausência do contato principal ou ausência de um 
endereço para correspondência para relatórios de abuso. A ICANN está 
colaborando com os registros para remediar os elementos detectados que não 
estão em conformidade.   
 
Atualização do Painel Permanente de Resolução de Disputas de 
Compromisso de Interesse Público  
Para apoiar os planos da ICANN de ampliar o Painel Permanente responsável 
pela administração do PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution 
Procedure, Procedimento de Resolução de Disputas de Compromissos de 
Interesse Público), a equipe de Conformidade Contratual colaborou com a 
equipe de Serviços de Registro durante o processo de entrevistas e seleção. 
A diversidade dos candidatos quanto à representação geográfica e cultural, bem 
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como a experiência de cada um, foram elementos considerados para concluir a 
seleção e a formação do Painel. Mais de 10 candidatos foram entrevistados ao 
longo de três semanas. 

Atualização do programa de auditoria 

Atualização sobre a auditoria do Novo Contrato de Registro 
 
O programa de auditoria do Novo Contrato de Registro foi lançado em 2014. 
Essa foi a primeira auditoria realizada para o novo contrato. Com base no 
feedback recebido dos operadores de registro auditados e comentários 
apresentados durante o ICANN 52, a ICANN modificou algumas perguntas na 
solicitação de auditoria e implementou melhorias no relatório de auditoria. A 
ICANN pretende usar o programa de auditoria do Novo Contrato de Registro 
publicado neste link https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-
en in 2015. 
 
A próxima rodada da auditoria do Novo Contrato de Registro foi iniciada em 23 
de março de 2015. Uma notificação de pré-auditoria foi enviada a todos os 
Operadores de Registro em 9 de março de 2015. Onze Operadores de Registro 
foram selecionados. Os fatores que afetaram as seleções para auditoria 
basearam-se em três critérios: (1) número de domínios registrados por TLD; 
(2) inclui TLDs com Nomes de Domínio Internacionalizados, Período 
Experimental, Reivindicações de Marcas e disponibilidade Geral; e (3) inclui 
gTLDs com Compromissos de Interesse Público voluntários. Duas sessões de 
divulgação foram realizadas em 25 de março de 2015 para os TLDs 
selecionados. A apresentação de divulgação pode ser encontrada neste link 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 
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Ano três do Programa de Auditoria de Três Anos  
 
O programa de Auditoria de Três Anos está em andamento. Veja o cronograma 
abaixo. Todas as partes auditadas estão cooperando ativamente com a equipe 
de Conformidade Contratual. Algumas já receberam relatórios de auditoria 
constatando que não precisam de maior acompanhamento. As demais estão 
providenciando documentações adicionais, realizando ações corretivas ou 
desenvolvendo um plano de remediação para solucionar deficiências. Quatro 
registradores receberam avisos de violação devido à ausência de resposta à 
solicitação de auditoria, conforme relatado na Atualização de conformidade 
contratual de dezembro de 2014. Dois tomaram medidas para entrarem em 
conformidade e dois foram encerrados. 
 
 

Datas	  importantes	  do	  Programa	  de	  Auditoria	  do	  Ano	  Três	  

Notif.	  de	  
pré-‐auditoria	   Fase	  de	  notificação	  de	  RFI	   Fase	  de	  auditoria	   Fase	  de	  relatórios	   Fase	  de	  remediação	  

	   RFI	  –	  
1º	  aviso	  

RFI	  –	  
2º	  aviso	  

RFI	  –	  
3º	  aviso	  

RFI	  –	  
3º	  aviso	  

Início	   Fim	   Início	   Fim	   Início	   Fim	  

06-‐out-‐14	  

20/10/2014	  
*Sessão(ões)	  de	  
divulgação:	  21	  e	  
22	  out	  2014	  

11-‐nov-‐14	   18-‐nov-‐14	   24-‐nov-‐14	   01-‐dez-‐14	   06-‐mar-‐15	   09-‐mar-‐14	   23-‐mar-‐15	   09-‐mar-‐15	   29-‐mai-‐15	  
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Resumo sobre administração de reclamações e execução de políticas 
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• 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	  

	  10,712	  	  

 20  

 150  

 923  

 6,197  

 4,449  

 9,873  

 -     2,000   4,000   6,000   8,000   10,000   12,000  

Volume de reclamações por ciclo de notificação  
Janeiro a março de 2015 

Volume de recebidos no trimestre 
atual 

Volume de 1as consultas/1os avisos 
encerrados antes do envio 

Volume de 1as consultas/1os avisos 
enviados 

Volume de 2as consultas/2os avisos 
enviados 

Volume de 3as consultas/3os avisos 
enviados 

Volume de execuções 

Volume de encerrados (inclui 
transposições de trimestres 
anteriores) 
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ATIVIDADE	  DE	  EXECUÇÃO	  DE	  POLÍTICAS	  para	  JAN	  –	  MAR	  DE	  2015	  
DATA	  DE	  
ENVIO	  

PRAZO	  
FINAL	   REGISTRADOR	  	   TIPO	  DE	  AVISO	   STATUS	   JUSTIFICATIVA	  PARA	  AVISO	  DE	  REPROVAÇÃO	  

5	  mar	  15	   26	  mar	  15	  
Mister	  Name	  

SARL	  	   Violação	  

Período	  de	  
remediação	  

estendido	  para	  7	  
de	  abril	  de	  2015	  

Documentar	  dados	  de	  registro	  (RAA	  3.6)	  

Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

11	  mar	  15	   1	  abr	  15	   Verelink,	  Inc.	   Violação	   Violações	  
remediadas	  

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

17	  mar	  15	   7	  abr	  15	  
Shanghai	  Oweb	  
Network	  Co.,	  Ltd	   Violação	   	  	  

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

Fornecer	  dados	  de	  nome	  de	  domínio	  no	  formato	  de	  
resposta	  especificado	  (RAA-‐RDDS	  1.4)	  
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	  e	  RIS)	  
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)	  
Publicar	  no	  site	  um	  link	  para	  a	  Especificação	  de	  
Benefícios	  e	  Responsabilidades	  do	  Registrante	  
(RAA	  3.7.10)	  
Fornecer	  uma	  política	  consistente	  com	  os	  requisitos	  
do	  item	  2.1	  da	  ERRP	  
Exibir	  taxas	  de	  renovação/resgate	  (ERRP	  4.1)	  
Exibir	  a	  logomarca	  correta	  da	  ICANN	  no	  site	  (Anexo	  
do	  RAA	  sobre	  Licença	  de	  Logomarca)	  

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

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)	  

20	  mar	  15	   	  	   Identify.com	  
Web	  Services	  LLC	  

Cancelamento	  
	  	  

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

30	  mar	  15	   20	  abr	  15	  
Everyones	  

Internet,	  Ltd.	  dba	  
SoftLayer	  

Violação	   	  	  

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	  (ERRP	  4.1)	  
Exibir	  os	  métodos	  usados	  para	  fornecer	  notificações	  
antes	  e	  após	  as	  datas	  de	  expiração	  (ERRP	  4.2)	  

5	  fev	  15	   26	  fev	  15	   DropLabel.com,	  
Inc.	   Violação	   	  	  

Documentar	  dados	  de	  registro	  (RAA	  3.6)	  

Manter	  e	  fornecer	  informações	  exigidas	  pela	  Especificação	  
de	  Informações	  do	  Registrador	  (RAA	  3.17)	  
Publicar	  no	  site	  o	  nome	  e	  o	  cargo	  dos	  responsáveis	  
(RAA	  3.17	  e	  RIS)	  
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Publicar	  no	  site	  o	  endereço	  de	  e-‐mail	  para	  relatórios	  de	  
abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  relacionados	  a	  relatórios	  de	  
abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
Publicar	  no	  site	  a	  política	  de	  exclusão	  e	  renovação	  
automática	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  
Exibir	  taxas	  de	  renovação/resgate	  (ERRP	  4.1)	  

19	  fev	  15	   12	  mar	  15	  
Tirupati	  Domains	  
and	  Hosting	  Pvt	  

Ltd.	  
Violação	   	  	   Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

24	  fev	  15	   17	  mar	  15	   Identify.com	  Web	  
Services	  LLC	  	   Violação	  

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

	  	   Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
	  	   Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

9	  jan	  15	   30	  jan	  15	   Netlynx	  Inc.	   Violação	  

Os	  dados	  e	  
documentos	  estão	  
sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN;	  
período	  de	  
remediação	  

estendido	  para	  6	  
de	  fevereiro	  de	  

2015.	  

Investigar	  e	  responder	  às	  denúncias	  de	  abuso	  
(RAA	  3.18.1)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  relacionados	  a	  relatórios	  
de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  de	  comunicação	  
(RAA	  3.4.2/3)	  
Publicar	  no	  site	  as	  informações	  exigidas	  pela	  
Especificação	  de	  Informações	  do	  Registrador	  
(RAA	  3.17)	  
Exibir	  a	  logomarca	  correta	  da	  ICANN	  no	  site	  (Anexo	  
do	  RAA	  sobre	  Licença	  de	  Logomarca)	  

13	  jan	  15	   3	  fev	  15	   ELB	  Group	  Inc	   Violação	  

Os	  dados	  e	  
documentos	  estão	  
sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN	  

Fornecer	  dados	  de	  nome	  de	  domínio	  no	  formato	  de	  
resposta	  especificado	  (RAA-‐RDDS	  1.4)	  
Publicar	  no	  site	  o	  nome	  e	  o	  cargo	  dos	  responsáveis	  
(RAA	  3.17	  e	  RIS)	  
Publicar	  no	  site	  o	  endereço	  de	  e-‐mail	  para	  relatórios	  
de	  abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  relacionados	  a	  relatórios	  
de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Publicar	  no	  site	  a	  política	  de	  exclusão	  e	  renovação	  
automática	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  
Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

15	  jan	  15	   6	  fev	  15	  

Visesh	  
Infotecnics	  Ltd.	  

d/b/a	  
Signdomains.com	  

Violação	   	  	  

Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  
Exibir	  taxas	  de	  renovação/resgate	  (ERRP	  4.1)	  
Exibir	  a	  logomarca	  correta	  da	  ICANN	  no	  site	  (Anexo	  
do	  RAA	  sobre	  Licença	  de	  Logomarca)	  

15	  jan	  15	   	  	   WebZero,	  Inc.	   Cancelamento	  
Entrada	  em	  vigor:	  
13	  de	  fevereiro	  de	  

2015	  

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

15	  jan	  15	   	  	   Black	  Ice	  
Domains,	  Inc.	  

Cancelamento	  
Entrada	  em	  vigor:	  
13	  de	  fevereiro	  de	  

2015	  

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

20	  jan	  15	   10	  fev	  15	   Net	  4	  India	  
Limited	   Violação	  

Os	  dados	  e	  
documentos	  estão	  
sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN	  

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)	  



	  Atualização de conformidade contratual do primeiro trimestre de 2015 
 

1
1	  

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

22	  jan	  15	   12	  fev	  15	  
Above.com	  Pty	  

Ltd.	   Violação	  

Os	  dados	  e	  
documentos	  estão	  
sendo	  avaliados	  
pela	  ICANN	  

Manter	  e	  fornecer	  registros	  de	  comunicação	  
(RAA	  3.4.2/3)	  
Investigar	  e	  responder	  às	  denúncias	  de	  abuso	  
(RAA	  3.18.1)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  relacionados	  a	  relatórios	  
de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Publicar	  no	  site	  o	  nome	  e	  o	  cargo	  dos	  responsáveis	  
(RAA	  3.17	  e	  RIS)	  
Exibir	  link	  da	  ICANN	  para	  as	  Informações	  Instrutivas	  
do	  Registrante	  (RAA	  3.16)	  

22	  jan	  15	   12	  fev	  15	   Astutium	  Limited	   Violação	  	   	  	  

Manter	  e	  fornecer	  registros	  de	  comunicação	  
(RAA	  3.4.2/3)	  
Investigar	  e	  responder	  às	  denúncias	  de	  abuso	  
(RAA	  3.18.1)	  
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)	  

30	  jan	  15	   20	  fev	  15	   Domain	  
Jamboree,	  LLC	  

Violação	  	   	  	  

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)	  
Comunicar	  alterações	  nos	  dados	  de	  contato	  
(RAA	  5.11)	  
Pagar	  taxas	  de	  credenciamento	  (RAA	  3.9)	  

30	  jan	  15	   20	  fev	  15	  
Times	  Internet	  

Limited	   Violação	  	   	  	  

Fornecer	  serviços	  de	  WHOIS	  (RAA	  3.3.1)	  
Fornecer	  dados	  de	  nome	  de	  domínio	  no	  formato	  de	  
resposta	  especificado	  (RAA-‐RDDS	  1.4)	  
Publicar	  no	  site	  um	  link	  para	  a	  Especificação	  de	  
Benefícios	  e	  Responsabilidades	  do	  Registrante	  
(RAA	  3.7.10)	  
Publicar	  no	  site	  o	  endereço	  de	  e-‐mail	  para	  relatórios	  
de	  abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Manter	  e	  fornecer	  registros	  relacionados	  a	  relatórios	  
de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
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. 


