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Atualização geral 
	
A equipe de Conformidade Contratual da ICANN juntou-se à Divisão de 
Domínios Globais (GDD) da ICANN e aos Registros e Registradores 
credenciados em uma cúpula de três dias em Santa Mônica, na Califórnia, para 
a Cúpula do setor de GDD nos dias 9 a 11 de setembro de 2015. A agenda e as 
gravações das sessões da cúpula estão disponíveis em 
https://www.icann.org/gddsummit. 

Iniciativas e aprimoramentos de conformidade contratual 
 
Atualização do sistema 

No terceiro trimestre de 2015, os aprimoramentos no sistema de Conformidade 
Contratual foram baseados no feedback de declarantes, de partes contratadas e 
as diferentes atualizações de políticas em progresso. Segue abaixo uma breve 
descrição dos aprimoramentos:  
 

1. 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. 

2. 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. 

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

 

																																																								
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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Participação no Processo de Desenvolvimento de Políticas da ICANN  

A equipe participou em vários esforços da ICANN relacionados a políticas, 
incluindo a implementação das partes C e D da IRTP (Inter-Registrar Transfer 
Policy, Política de Transferência entre Registradores), a Revisão da 
Especificação do Programa de Precisão de WHOIS do RAA de 2013, 
implementação do WHOIS thick e os seguintes grupos de trabalho: 
Credenciamento de Serviço de Privacidade e Proxy, Proteção de Identificadores 
de OGIs e ONGIs em todos os gTLDs e Acesso de OGIs/ONGIs aos 
Mecanismos de Proteção de Direitos de Remediação.   
 
Informações on-line sobre conformidade contratual 

A ICANN publicou o vídeo “Getting to Know Contractual Compliance” 
(“Informações básicas sobre conformidade contratual”, em tradução livre) com o 
objetivo de explicar brevemente como a equipe de Conformidade Contratual da 
ICANN pode ajudar com assuntos relacionados ao registro de nomes de 
domínio. Além do vídeo de 2 minutos, a ICANN elaborou tabela “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. Esse material está disponível em oito idiomas: árabe, inglês, 
francês, japonês, coreano, mandarim, russo e espanhol, e está disponível em 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en.   
 
Clique neste link 
https://features.icann.org/plan/portfolio/5480de6f0015c8b8118fbf7fe1782d55 
para saber mais sobre as iniciativas e os aprimoramentos de conformidade 
contratual. 
 
Atualização para Registradores 

Atividades referentes ao ARS (Sistema de Relatórios de Precisão) de 
WHOIS  
Neste trimestre, os esforços da ICANN foram voltados para a Fase 1 do ARS de 
WHOIS, limitada à validação de sintaxe. Esta fase incluiu a análise de dados, a 
emissão de relatórios e a participação em um seminário informativo na web. O 
seminário na web está publicado em (http://whois.icann.org/en/file/whois-ars-
phase-1-report-webinar-powerpoint). O Relatório da Fase 1 do ARS de WHOIS 
está publicado neste link (http://whois.icann.org/en/file/whoisars-phase1-report). 
De acordo com o relatório, 70% dos 10.000 nomes de domínio testados foram 
aprovados em todos os testes de sintaxe de todos os tipos de contato 
(registrante, administrador e técnico) e modos de contato (endereço de e-mail, 
número de telefone e endereço postal). A equipe de Conformidade Contratual 
analisará os demais nomes de domínio e, quando apropriado, solicitará que os 
registradores solucionem os erros de WHOIS e os problemas no formato de 
WHOIS. A ICANN está realizando a 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 
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WHOIS. O processamento das reclamações deverá ter início em meados de 
outubro de 2015. 
 
A equipe de Conformidade também trabalhou com a equipe de ARS de WHOIS 
para garantir que a Fase 2 do ARS de WHOIS (que testará a operabilidade) 
esteja alinhada ao RAA (Registrar Accreditation Agreement, Contrato de 
Credenciamento de Registradores) e ao processo da ICANN.  
 
Atualização para Registros 

Conformidade de novos contratos de registros 
Neste trimestre, a ICANN continuou monitorando a conformidade de operadores 
de registro com as obrigações do novo RA (Registry Agreement, Contrato de 
Registro) por meio de um trabalho de monitoramento interno, processamento de 
reclamações e monitoramento de fontes externas, como blogs do setor.  
 
Conselho de Registros de gTLDs para identificadores de objetos de 
repositórios fora de conformidade 
Em 26 de agosto de 2015, a ICANN publicou um Conselho de Registros de 
gTLDs referente à correção de ROIDs fora de conformidade 
(https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-2015-08-
26-en). O conselho estabelece que os operadores de registro que estiverem 
usando ROIDs (Repository Object Identifiers, Identificadores de Objetos de 
Repositório) fora de conformidade com os requisitos devem corrigir esses 
ROIDs, reduzindo também o impacto em terceiros. De acordo com o RA, o uso 
de ROIDs é necessário na saída de RDDS (Registration Data Directory Service, 
Serviço de Diretório de Dados de Registro), no depósito de dados, no BRDA 
(Bulk Registration Data Access, Acesso a Dados de Registro em Lote), no EPP 
(Extensible Provisioning Protocol, Protocolo de Provisionamento Extensível) e 
nos arquivos da LORDN (List of Registered Domain Names, Lista de Nomes de 
Domínio Registrados) do banco de dados do Centro de Informações de Marcas. 
A partir de 2 de novembro de 2015, a ICANN comunicará alertas de desvios ao 
registro a fim de informar aos operadores de registro sobre ROIDs fora de 
conformidade que deverão estar de acordo com os requisitos do conselho. A 
execução rigorosa do regulamento para desvios terá início em 31 de janeiro de 
2016. 
 
Lançamento do Serviço de Alteração do COI (Instrumento de Operações 
Contínuas) 
Em 15 de setembro de 2015, a ICANN lançou o Serviço de Alteração do COI 
(Continued Operations Instrument, Instrumento de Operações Contínuas)	
(https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-en). A Especificação 8 
do Contrato de Registro afirma que os operadores de registro deverão ter um 
COI que ofereça os recursos financeiros suficientes para dar conta das cinco 
funções essenciais do registro. Se um COI não tiver fundos suficientes, a ICANN 
solicitará ao operador de registro que ele utilize o serviço de alteração para 
atualizar o seu COI em até 60 dias. Um seminário na web 
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(https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-09-28-en) sobre o serviço foi 
realizado em 30 de setembro de 2015.  
 
Atualização regional da APAC 
 
A equipe de Conformidade Contratual realizou um seminário na web direcionado 
para os registradores da região APAC (Ásia-Pacífico) em 13 de agosto de 
2015. O objetivo do seminário na web era discutir sobre desafios comuns 
recorrentes enfrentados pelos registradores da APAC nos últimos meses, 
incluindo a administração de UDRPs e reclamações de abuso. O material do 
seminário na web pode ser encontrado neste 
link: https://community.icann.org/display/GSEAPAC/APAC+Webinars. 
 
A equipe de Conformidade Contratual, juntamente com os Serviços de 
Registradores, também realizou uma divulgação em Seoul, Coreia, em 20 de 
agosto de 2015. Aproximadamente 20 partes contratadas coreanas se reuniram 
com os representantes de Seoul na ICANN e a equipe da APAC. Esse 
encontrou foi uma oportunidade para as partes contratadas colaborarem e 
compreenderem melhor o processamento de UDRPs e reclamações de abuso, 
bem como aprenderem mais sobre o programa de auditoria de conformidade. 

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 
março de 2015 foi concluída. Dez dos onze operadores de registro analisaram 
as descobertas iniciais e implementaram ações corretivas. No final do terceiro 
trimestre de 2015, um operador de registro de gTLD ainda está na fase de 
remediação, dando continuidade à resolução dos problemas pendentes e 
comunicando o andamento desse processo à ICANN. Consulte o Relatório de 
Auditoria de Novos Registros de março de 2015 neste link: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en.  
 
 
Atualização do Programa de Auditoria do Contrato de Credenciamento de 
Registradores 
 
Uma nova rodada de auditoria de registradores foi iniciada em 14 de setembro 
de 2015. O objetivo é confirmar a conformidade de registradores com o RAA 
2013. A fase de coleta de dados da RFI (Request For Information, Fase de 
Solicitação de Informações) está em andamento. Para obter detalhes sobre o 
objetivo, o escopo e o cronograma, consulte a divulgação do processo neste link  
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-21sep15-
en.pdf. 
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Resumo sobre administração de reclamações e execução de políticas 
 

 
 
 

 
 

• Volume	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	
	

13.518	

6	

373	

1.151	

7.661	

12.700	

	- 	2.000 	4.000 	6.000 	8.000 	10.000 	12.000 	14.000 	16.000

Volume	de	reclamações	por	ciclo	de	notificação	
Julho	a	setembro	de	2015

Volume	no	trimestre	atual

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	no	trimestre
atual	(inclui	a	transferência	do
trimestre	anterior)



		Atualização de conformidade contratual do terceiro trimestre de 2015 
 

6	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		Atualização de conformidade contratual do terceiro trimestre de 2015 
 

7	

ATIVIDADE DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS para SETEMBRO 
DATA 
DE 
ENVIO 

PRAZO 
FINAL REGISTRADOR  

TIPO DE 
AVISO STATUS 

JUSTIFICATIVA PARA AVISO DE 
REPROVAÇÃO 

01/09/15 22/09/15 Arsys Internet, S.L. dba 
NICLINE.COM Violação 

Os dados e documentos estão 
sendo avaliados pela ICANN; 

período de remediação 
prorrogado para 30 de 

setembro de 2015; os dados e 
documentos estão sendo 

avaliados pela ICANN; período 
de remediação prorrogado para 
9 de outubro de 2015; período 

de remediação prorrogado para 
19 de outubro de 2015 

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

Tomar as medidas razoáveis para 
investigar supostos erros de WHOIS 
(RAA 3.7.8) 
Validar e verificar as informações de 
contato de WHOIS (RAA/WAPS 2 e 
4)  
Publicar no site o nome e o cargo dos 
responsáveis (RAA 3.17/RIS 17) 
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 dados de nome de domínio 
no formato de resposta especificado 
(RAA-RDDS 1.4) 

23/09/15   Catalog.com Suspensão 

Entrada em vigor: de 13 de 
outubro de 2015 a 11 de 

janeiro de 2016 
Remediar violações do RAA em até 
21 dias (RAA 5.5.4) 

23/09/15   DropLabel.com, Inc. Rescisão 
Entrada em vigor: 23 de 

outubro de 2015 
Remediar violações do RAA em até 
21 dias (RAA 5.5.4) 

24/09/15 15/10/15 Gesloten Domain N.V. Violação 

  
Fornecer serviços de WHOIS 
(RAA 3.3.1) 

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

  

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) 

 ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS de MESES ANTERIORES 
DATA 
DE 
ENVIO 

PRAZO 
FINAL REGISTRADOR  

TIPO DE 
AVISO STATUS 

JUSTIFICATIVA PARA AVISO DE 
REPROVAÇÃO 

02/06/15 23/06/15 Catalog.com Violação 

Período de remediação 
prorrogado para 26 de junho de 
2015; período de remediação 
prorrogado para 7 de julho de 
2015; período de remediação 

prorrogado para 29 de julho de 
2015; período de remediação 
prorrogado para 12 de agosto 

de 2015; os dados e 
documentos estão sendo 

avaliados pela ICANN; período 
de remediação prorrogado para 
25 de agosto de 2015; período 
de remediação prorrogado para 

4 de setembro de 2015; 
encaminhado para suspensão. 

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) 
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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) 

04/06/15 25/06/15 Internet Solutions (Pty) Ltd.  Violação 

Período de remediação 
prorrogado para 9 de julho de 
2015; período de remediação 

prorrogado para 22 de julho de 
2015; os dados e documentos 

estão sendo avaliados pela 
ICANN; período de remediação 
prorrogado para 5 de agosto de 
2015; os dados e documentos 

estão sendo avaliados pela 
ICANN; período de remediação 
prorrogado para 12 de agosto 

de 2015; período de 
remediação prorrogado para 21 
de agosto de 2015; violações 

remediadas. 

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)  

08/06/15 29/06/15 Virtucom Networks S.A. Violação 

Período de remediação 
prorrogado para 9 de julho de 
2015; período de remediação 

prorrogado para 22 de julho de 
2015; período de remediação 

prorrogado para 30 de julho de 
2015; os dados e documentos 

estão sendo avaliados pela 
ICANN; violações remediadas 

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)  

07/07/15   Name 2 Host, Inc. dba 
name2host.com  Rescisão Início de vigência: 06/08/2015 Remediar qualquer violação ao RAA 

em até 15 dias úteis (RAA 5.3.4)   

30/07/15   USA Intra Corp. Rescisão Início de vigência: 20/08/2015 Remediar qualquer violação ao RAA 
em até 15 dias úteis (RAA 5.3.4)   

 
Acesse http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter para obter 
informações atualizadas. 
 


