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Fim

Processo de Resolução Formal — Diretrizes Gerais
O processo de resolução formal, também conhecido como o processo de execução, começa quando as partes contratadas não
colaboraram de maneira eficiente durante o processo informal de resolução ou mantiveram a não conformidade após tentativas
infrutíferas na resolução informal. Os avisos enviados durante o processo de resolução formal são publicados na página de
Avisos de violação, suspensão, rescisão e não renovação (“página de Avisos”). A ICANN mantém o progresso de cada ação de
execução atualizado. Os avisos de execução incluem uma cronologia do processo informal de resolução.
Etapas gerais (“ICANN” se refere à “equipe de Conformidade Contratual da ICANN”):
1. A ICANN prepara o aviso, conversa com outros departamentos na organização da ICANN, envia o aviso para a parte
contratada e publica o aviso na página de Avisos.
2. A ICANN analisa as respostas das partes contratadas e, conforme necessário, conversa com outros departamentos na
organização da ICANN e PTI.
3. A ICANN pode conceder uma extensão com base nas atividades pendentes para sanar a violação, o plano proposto e a
complexidade dos problemas.
4. A ICANN pode fazer uso de outras ações de execução conforme o caso específico.
5. Depois de resolvido o problema, a ICANN notifica o relator e a parte contratada por meio de um aviso de encerramento.
6. A ICANN atualiza a página de Avisos para refletir o status da ação de execução.
Para mais informações sobre a abordagem ou o processo, consulte as Perguntas frequentes.

