
LAC-2006-02   Recuperação de Recursos.

Recuperação de Recursos da Internet não Utilizados

Proposta

Considera-se que a expressão “recursos da Internet não utilizados” refere àqueles recursos administrados pelo 
LACNIC, não visíveis na tabela de roteamento global  da Internet por mais de um ano e dos quais não há constância 
de sua utilização. 

Quando os recursos não estão utilizados e:

1. Localiza-se o contato da organização mais esta não concorda em devolver os recursos:

Nesse caso a organização fica com os blocos.

        2.    O contato não responde ou já não tem relação alguma com a organização que os pediu e:

a. É comprovada a existência da organização e
b. Não se pode conseguir informação sobre o estado da organização:

Fazer uma lista com os nomes das organizações das que se tem dúvida. Do mesmo jeito criar um boletim de 
distribuição, quem sabe mensal, de forma que toda a comunidade se transforme em um “aliado” em potência.

        3.    Comprova-se que a organização já não existe mais (seja que o contato responda ou não) e

a. A organização deixa de existir porque foi comprada por outra e os recursos não são mais utilizados:

Recuperam-se os recursos (o LACNIC pode reatribui-los).

b. A organização deixa de existir porque foi comprada por outra e pode se justificar que serviços ou usuários que 
utilizam esses recursos também foram transferidos: 

Neste caso o LACNIC aceita a transferência dos recursos em um prazo máximo de 90 dias.

c. A organização desapareceu, não tem mais operação. Os recursos já não são utilizados:

Se não há mais serviços oferecidos os recursos são recuperados pelo LACNIC.

d. A organização desapareceu, não tem mais operação. Os recursos ainda são utilizados:

A nova organização deve fazer a sua solicitação formal de atribuição de recursos perante o LACNIC em um prazo 
máximo de 90 dias a partir da data de notificação. Caso a atribuição de recursos não seja solicitada  nesse prazo ou 
se não se cumplirem com todos os requisitos estabelecidos nas políticas para a atribuição de recursos da Internet: o 
LACNIC procederá a recuperação desses recursos.

A recuperação de recursos vai implicar a eliminação do registro dos recursos na base de dados WHOIS.

O LACNIC recomenda que os ISP da região verifiquem a existência do registro dos recursos de numeração da 
Internet na base de dados WHOIS antes de implementar seu anúncio em suas tabelas da Internet.


