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Introdução 
 
 
Este guia passo a passo explica aos operadores de registro como informar a 
organização da ICANN (todos os usos subsequentes da sigla “ICANN” se referem à 
organização da ICANN) sobre uma proposta de emenda a um contrato entre registro e 
registrador, qual é a documentação necessária e como essas notificações serão 
processadas. 
 
Conforme definido na Seção 2.9(a) do Contrato de registro, o operador de registro precisa 
notificar a ICANN sobre qualquer revisão do contrato entre registro e registrador: 
 
O Operador de Registro poderá emendar o Contrato entre registro e registrador 
esporadicamente. No entanto, todas as revisões materiais devem ser aprovadas pela ICANN 
antes de se tornarem efetivas e vinculantes para qualquer registrador.  O Operador de Registro 
fornecerá à ICANN e a todos os registradores autorizados a registrar nomes no TLD aviso por 
escrito com pelo menos quinze (15) dias de antecedência sobre qualquer revisão do Contrato 
entre Registro e registrador antes que tais revisões se tornem efetivas e vinculantes para 
qualquer registrador.  Durante esse período, a ICANN determinará se as revisões propostas 
são imateriais, possivelmente materiais ou de natureza material. Se a ICANN determinar ou 
considerar, nos termos da Seção 2.9(a), que tais revisões são imateriais, o Operador de 
Registro poderá adotar e implementar as revisões.  Se determinar que tais revisões são 
materiais ou possivelmente materiais, a ICANN seguirá seu procedimento com relação à 
análise e à aprovação de alterações aos Contratos entre registro e registrador em 
<http://www.icann.org/en/resources/registries/rra-amendment-procedure>, e tais revisões não 
poderão ser adotadas e implementadas até que sejam aprovadas pela ICANN.  Não obstante 
as disposições precedentes desta Cláusula 2.9 (a), qualquer alteração no Contrato entre 
registro e registrador que se relacione exclusivamente com a taxa cobrada pelo Operador de 
Registro para registrar nomes de domínio no TLD não estará sujeita ao processo de notificação 
e aprovação especificado na Seção 2.9 (a) deste documento, mas sim aos requisitos da Seção 
2.10. 
 
Uma representação gráfica geral do processo de emenda ao RRA pode ser encontrada no 
Apêndice A deste documento. 
 
Para iniciar o processo, é necessário enviar uma solicitação de emenda ao RRA por meio do 
portal de serviços de nomes.  Depois disso, a ICANN analisará se os documentos estão 
completos e verificará se as alterações solicitadas são materiais.  
 
Lembre que, durante a análise inicial dos seus documentos, a ICANN pode determinar que são 
necessários serviços adicionais para que você possa continuar com a solicitação de emenda 
ao Contrato entre registro e registrador. 
 



Instruções 
 

 

Etapa 1 – Teleconferência de consulta (recomendada) 
 
Recomendamos que você marque uma teleconferência de consulta para analisar a emenda 
proposta e tirar dúvidas sobre o processo.  O gerente de relacionamento marcará uma 
teleconferência com os membros da equipe da ICANN que podem orientar você sobre o 
processo e analisar as alterações propostas.  
 
Para marcar uma teleconferência de consulta, abra um caso de Consulta geral no portal de 
serviços de nomes.  
 
Siga as instruções abaixo para enviar um caso de Consulta geral para marcar a teleconferência 
de consulta: 

 
£ Inicie sessão no portal de serviços de nomes e selecione New Case (Novo Caso). 
£ Selecione Registry Services (Serviços de Registro) no menu do catálogo. 
£ Selecione o processo General Inquiry (Consulta Geral). 
£ Digite o assunto:  Solicitação de consulta sobre emenda ao RRA. 
£ Faça uma breve descrição das alterações propostas. 
£ Envie a solicitação. 

 
 

ETAPA 2 – Enviar a solicitação de emenda ao RRA 
 
De acordo com o procedimento de emenda ao RRA, os operadores de registro devem enviar 
dois documentos para análise da organização da ICANN:  
 
1. Uma versão com controle de alterações do RRA existente, indicando as mudanças 
solicitadas 
2. Uma carta de apresentação assinada descrevendo a finalidade das alterações propostas 
 
Quando tiver a documentação necessária, você pode enviar a solicitação de emenda ao RRA 
pelo portal de serviços de nomes, (NSp) seguindo as etapas abaixo:  
 

 
£ Inicie sessão no portal de serviços de nomes e selecione New Case (Novo Caso). 
£ Selecione Registry Services (Serviços de Registro) no menu do catálogo. 
£ Escolha Registry-Registrar Agreement (RRA) Amendment (Emenda do contrato entre 

registro e registrador (RRA)). 
£ Selecione o TLD para a emenda proposta ao RRA. 
£ Faça upload dos documentos necessários: 

¢ RRA com controle de alterações. 
¢ Carta de apresentação assinada, em papel timbrado da empresa, descrevendo a 

finalidade das alterações propostas. 
£ Envie a solicitação. 

 



Depois do envio, você poderá acompanhar o andamento da solicitação de emenda ao RRA no 
portal de serviços de nomes.  
 

 
Etapa 3 – Análise inicial da ICANN 
 
Depois que você enviar os documentos, a ICANN analisará se os documentos estão 
completos, e você será notificado se forem necessárias mais informações ou esclarecimentos. 
Depois dessa verificação, a ICANN definirá se as alterações solicitadas são materiais, 
conforme menciona a seção 2.9 do Contrato de Registro. 
 
A ICANN notificará você dentro de quinze (15) dias corridos, por meio do caso, se as 
alterações propostas foram consideradas imateriais, materiais ou possivelmente materiais: 
 
¤ Se as alterações forem consideradas imateriais, você poderá ignorar a etapa 4, e a ICANN 

notificará você sobre as últimas etapas do processo. 
¤ Se as alterações forem consideradas materiais ou possivelmente materiais, a solicitação de 

emenda ao RRA será encaminhada ao Grupo de Interesse de Registradores (RrSG) para 
análise, e a ICANN poderá iniciar a análise interna. 

 
Depois que você for notificado sobre a materialidade, a ICANN finalizará a análise inicial e 
notificará você se forem necessárias outras alterações. 
 
Observação:  A fase do processo de análise inicial da ICANN será reiniciada se e quando 
forem apresentados documentos novos ou alterados. 
 
 

Etapa 4 – Análise do Grupo de Interesse de 
Registradores/ICANN  
 
Se as alterações propostas ao RRA forem consideradas materiais ou possivelmente materiais, 
a ICANN encaminhará a versão com controle de alterações e a nota explicativa ao Grupo de 
Interesse de Registradores (RrSG) para análise, e também poderá iniciar sua análise interna.  
Esse período de análise pode variar dependendo da complexidade das alterações propostas, 
mas normalmente será de no máximo vinte e um (21) dias. A ICANN publicará as alterações 
propostas e a nota explicativa no site icann.org. 
 
Durante o período de análise, se o RrSG ou a ICANN manifestarem alguma preocupação, a 
ICANN marcará uma consulta com você e o RrSG, se aplicável, para resolver o problema. 
 
Se a consulta resultar em mudanças nas alterações propostas, a ICANN enviará o documento 
revisado ao RrSG e abrirá outro período de análise para o RrSG e a ICANN, que normalmente 
terá no máximo quinze (15) dias. Depois do encerramento do segundo período de análise, a 
ICANN tentará resolver os problemas restantes por meio de uma consulta com você e os 
registradores.  

  



Etapa 5 – Aprovação ou rejeição 
 
Durante essa etapa, a ICANN aprovará ou rejeitará as alterações propostas. Algumas 
alterações podem exigir análise da Diretoria da ICANN, por exemplo, em casos em que possa 
haver um efeito substancial sobre terceiros ou sobre a segurança e a estabilidade do Sistema 
de Nomes de Domínio (DNS). Você será notificado sobre o status da aprovação por meio do 
caso de solicitação de serviço. 
 
Depois da aprovação da organização da ICANN, espera-se que o operador de registro 
solicitante encaminhe o RRA emendado aos registradores. 
 
 

  



Anexo A 
 
Fluxograma do processo de aprovação de emendas 
ao RRA  
 
Este diagrama mostra o fluxo de trabalho geral do Processo de emenda ao contrato entre 
registro e registrador. 

 
 
 



2 Mais informações:  icann.org/resources/rra-amendment-procedure  


