
POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DE RECURSOS DE INTERNET NÃO UTILIZADOS

Descrição do problema

O termo “Recursos de internet não utilizados” refere-se aos recursos não visíveis na tabela Internet global
por mais de um ano. Segundo essa definição, existem 617 atribuições (prefixos IPv4) não utilizadas. A
maior parte desses prefixos (mais de 400) são atribuições anteriores a 1995. Com os ASNs ocorre algo
similar: existem 81 não utilizados (32 foram atribuídos para organizações que não existem mais).

Proposta

QUANDO OS RECURSOS NÃO SÃO UTILIZADOS E:

1. O contato da organização é localizado, mas não está disposto a devolver os recursos.
Neste caso, a organização fica com os blocos.

2. O contato não responde ou não tem mais nenhuma relação coma a organização que pediu os
recursos.
a. A existência da organização é comprovada e
b. Não é possível obter informações sobre o estado da organização

Fazer uma lista com os nomes das organizações sobre as quais se tem dúvidas. Além
disso, criar um boletim de distribuição, talvez mensal, para que toda a comunidade se
transforme em um “aliado” em potencial.

3. Fica comprovado que a organização não existe mais (independentemente da resposta do contato).
a. A organização deixa de existir porque foi comprada por outra e os recursos não são mais

utilizados
Os recursos são recuperados (o LACNIC pode reatribuí-los)

b. A organização deixa de existir porque foi comprada por outra e é possível justificar que
serviços ou usuários que utilizam tais recursos também foram transferidos 
Neste caso, o LACNIC aceita a transferência dos recursos

c. A organização desapareceu, não está mais funcionando. Os recursos não são mais utilizados
Se os serviços não são mais oferecidos, os recursos são recuperados pelo LACNIC

d. A organização desapareceu, não está mais funcionando. Os recursos ainda são utilizados
A nova organização deve fazer uma solicitação formal de atribuição de recursos para o
LACNIC e, se satisfizer todos os requisitos, poderá continuar utilizando os recursos.
Caso contrário, o LACNIC irá recuperá-los. 

Resumo dos Comentários Recebidos na Lista

1. Separar o problema de atualização de dados e a recuperação de recursos. São problemas distintos,
com soluções distintas.

2. Respeitar o uso dos recursos. Não recuperar embora as informações não estejam atualizadas.
3. No caso de aquisições de uma empresa por outra, deve-se aplicar a política de transferência de

recursos existente.
4. Para as organizações sobre as quais não se tem informações certas, é possível implementar boletins

que ajudem a obter informações através de outros membros da comunidade sobre o estado dessas
organizações.

5. Importante considerar a opinião do jurídico antes de ratificar essa política.
6. A recuperação de recursos de IPv4 fora do 200/8 e 201/8 ficaria pendente.
7. O espírito desta política não é simplesmente tirar, mas identificar os recursos que não são próprios. 


