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Grupo do encontro reage à pesquisa de Cingapura, melhorias em 
andamento 

Estão abertas as inscrições para o Programa de Auxílio Viagem do 
ICANN 51 

Primeiro podcast já está disponível – não perca as atualizações do 
ICANN 50 

Publicação: Discussão sobre o impacto da ausência de votos 

GNSO 
Lista completa de encontros planejados – mais de 60 sessões 
programadas 

PDP lança acesso de organizações internacionais à proteção de direitos 
de remediação para disputas de nome de domínio de segundo nível  

É encerrada a fase de estudo do trabalho sobre políticas de WHOIS 

At-Large 
150 Estruturas At-Large prontas para cúpula 

Assembleias de RALOs oferecem oportunidades únicas de encontros 
frente a frente 

Enviadas duas novas declarações de conselhos sobre políticas 

Quatro novos ALSs unem-se à comunidade At-Large 

GAC 
Planejadas duas sessões públicas de informações – fórum aberto e lições 
aprendidas 

Reunião Governamental de Alto Nível será realizada  

RSSAC 

Progresso no trabalho de reestruturação 

SSAC 
Comentários sobre o Relatório da Fase Um da JAS – Reduzindo o risco 
de colisões no DNS 
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Leia no idioma de sua preferência 
A Atualização de Política da ICANN está disponível nos seis idiomas oficiais 
das Nações Unidas. A Atualização de Política é publicada no site da ICANN 
e está disponível por meio da assinatura on-line. Para receber a Atualização 
na sua caixa de entrada todos os meses, acesse a página de inscrição da 
ICANN, informe o seu endereço de e-mail e selecione "Policy Update" 
(Atualização de Política) para se inscrever. O serviço é gratuito. 

Declaração de Propósito da Atualização de Política da ICANN 
 

Envie perguntas, comentários e sugestões para: policyinfo@icann.org. 

Organizações de Apoio a Políticas e Comitês Consultivos 
Organização de Apoio a Endereços ASO 
Organização de Apoio para Nomes de Domínio com Código de País ccNSO 
Organização de Apoio a Nomes Genéricos GNSO 
Comitê Consultivo At-Large ALAC 
Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais GAC 
Comitê Consultivo do Sistema de Servidores Raiz RSSAC 
Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade SSAC 

 

Na ICANN 

Assuntos atualmente abertos para comentários 
públicos 
No momento, há nove períodos de comentários públicos abertos sobre questões 
de interesse para a comunidade da ICANN. As seis oportunidades de 
comentários públicos a seguir estão disponíveis desde a edição de abril da 
Atualização de Política. 

Orçamento e Plano Operacional Preliminar para o AF de 2015. Junte-se a 
nós para elaborar o orçamento e plano operacional anual da ICANN para 
o AF de 2015, que descreve as atividades planejadas para o próximo ano 
(de 1 de julho de 2014 a 30 de junho de 2015). A ICANN está buscando 
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feedback geral, bem como opiniões sobre as áreas de foco, os objetivos, 
as metas, os portfólios, os projetos e as alocações orçamentárias. Seu 
feedback é importante para ajudar a garantir que tenhamos um roteiro 
claro para o próximo ano. O período de comentários foi encerrado no dia 
29 de maio; o período de respostas termina no dia 1 de julho. 

Proposta de implementação das recomendações do PDP da GNSO sobre 
o bloqueio de Nomes de Domínio sujeitos aos procedimentos da UDRP – 
Revisão das Regras da UDRP. A Equipe da ICANN e a Equipe de 
Revisão de Implementação da GNSO estão agora buscando opiniões 
sobre as revisões propostas para as regras de UDRP (Política de 
Resolução Uniforme de Disputas), que têm como objetivo atender ao 
propósito das Recomendações de Políticas da GNSO. Além disso, 
qualquer feedback sobre o tempo estimado necessário para as partes 
afetadas implementarem as regras de UDRP revisadas, antes que elas 
sejam colocadas em vigor, será bem recebido. O plano atual é anunciar a 
implementação em novembro ou dezembro com um prazo de seis meses 
para a implementação. O período de comentários termina no dia 18 de 
junho; o período de respostas termina no dia 18 de julho. 

Revisões de Regulamentos do RrSG (Grupo de Partes Interessadas de 
Registradores) (maio de 2014). Em março de 2014, o RrSG (Registrars 
Stakeholder Group, Grupo de Partes Interessadas de Registradores) 
enviou formalmente um conjunto de revisões de Regulamentos para 
processamento pela Equipe, em conformidade com a Fase I do Processo 
para a Correção de Regulamentos de Grupos de Partes Interessadas e 
Grupos Constituintes da GNSO. Como parte da Fase II de suas 
responsabilidades, a Equipe fez uma revisão e recomendou um conjunto 
adicional de modificações que foi posteriormente aprovado pelo RrSG. 
Em seguida, o SIC (Structural Improvements Committee, Comitê de 
Melhorias Estruturais) da Diretoria orientou a Equipe a abrir um Fórum de 
Comentários Públicos para solicitar contribuições da comunidade sobre o 
conjunto consolidado de correções nos Regulamentos. O período de 
comentários foi encerrado no dia 20 de junho; o período de respostas foi 
encerrado no dia 15 de julho. 

Versão Preliminar do Plano Estratégico de Cinco Anos da ICANN (AF16 – 
AF20). Desenvolvido com base nas opiniões fornecidas pela comunidade 
ao longo de uma extensa conversa de estratégia pública, o Plano 
Estratégico Preliminar propõe uma nova Visão, reitera a atual Missão da 
ICANN e descreve cinco áreas de foco com Metas e Objetivos 
Estratégicos. A ICANN está buscando feedback geral, bem como opiniões 
sobre os resultados mensuráveis propostos para os Objetivos das Áreas 
de Foco. Seus comentários ajudarão a fornecer informações para a 
versão final do Plano Estratégico de Cinco Anos da ICANN. O período de 
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comentários termina no dia 27 de junho; o período de respostas não foi 
especificado. 

Estudo para Avaliar Soluções para o Envio e a Exibição de Dados de 
Contato Internacionalizados. Esse Fórum Público solicita comentários 
sobre o estudo realizado por especialistas que avalia as soluções 
disponíveis para o envio e a exibição de dados de contato 
internacionalizados (como o WHOIS). O estudo documenta e avalia as 
possíveis soluções para enviar ou exibir dados de contato em conjuntos 
de caracteres não ASCII (Código Padrão Americano para o Intercâmbio 
de Informação). Ele tem como objetivo informar a comunidade da ICANN 
sobre a possibilidade de transliteração, transcrição ou tradução de dados 
de registro internacionalizados para ampla acessibilidade. O período de 
comentários termina no dia 3 de julho; o período de respostas termina no 
dia 24 de julho. 

Para obter uma lista completa das questões abertas para comentários públicos, 
bem como fóruns de comentários públicos encerrados e arquivados 
recentemente, acesse a página da Web para Comentários Públicos. 

A equipe também mantém uma página para ajudar a prever possíveis 
oportunidades "futuras" para comentários públicos. Essa página (página "Public 
Comments - Upcoming" [Comentários Públicos - Futuros]) fornece informações 
sobre possíveis oportunidades futuras para comentários públicos. A página é 
atualizada após cada Encontro Público da ICANN para ajudar as pessoas e a 
comunidade a definir prioridades e planejar suas futuras cargas de trabalho. 

 

Previsão de alterações no processo de comentários 
públicos 
Resumo 
A Equipe de Políticas da ICANN espera dar andamento à implementação das 
melhorias específicas de processos a curto prazo para os Processos de 
Comentários Públicos da ICANN após o Encontro Público da ICANN em Londres 
(ICANN 50). Essas alterações a curto prazo terão sua eficiência avaliada após 
seis meses enquanto as melhorias a longo prazo são desenvolvidas. 

David Olive, vice-presidente, Apoio ao Desenvolvimento de Políticas, descreve 
esses planos em uma publicação no Blog da ICANN: 
https://www.icann.org/news/blog/sharing-a-plan-for-public-comment-
improvements. 
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Histórico 
A Equipe de Apoio ao Desenvolvimento de Políticas da ICANN recentemente 
assumiu a supervisão diária da infraestrutura para comentários públicos da 
ICANN. Essa responsabilidade inclui a coordenação, a avaliação, o 
desenvolvimento e a implementação das melhorias propostas em todos os 
mecanismos de feedback e contribuições da comunidade da ICANN. 

A equipe dedicou um tempo significativo para a revisão dos atuais processos, 
procedimentos e da infraestrutura para comentários públicos e para a coleta de 
dados sobre as atividades da comunidade a fim de determinar quais alterações 
inspiradas pelas recomendações originais da (ATRT) Equipe de Revisão de 
Responsabilidade e Transparência foram eficientes. 

Juntamente com esse trabalho, e também com as recentes recomendações da 
ATRT2 sendo atualmente revisadas pela Diretoria, a Equipe tem trabalhado nos 
últimas semanas para desenvolver um plano de implementação de melhorias 
para os comentários públicos. Esse trabalho foi realizado com base nas opiniões 
anteriores de líderes da comunidade que identificaram uma série de possíveis 
áreas para melhorias no processo de comentários públicos. O plano foi 
compartilhado com os membros da Diretoria, que incentivaram a Equipe a dar 
andamento à proposta. 

Mais informações 
§ Blog: Compartilhando um plano para melhorias no processo de 

comentários públicos	  

ASO 

Conselho de Endereços fornece recomendações 
sobre a alocação pós-exaustão de IPv4  
Resumo 
O ASO AC (Conselho de Endereços da Organização de Apoio de Endereços) 
forneceu recomendações à ICANN sobre a implementação da Política Global 
para Mecanismos de Alocação Pós-Exaustão de IPv4 pela IANA. 
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Acontecimentos recentes 
O departamento de IANA da ICANN solicitou esclarecimento do ASO AC sobre 
se as alocações de IPv4 devem ser feitas imediatamente após a fase de 
alocação da política de pós-exaustão de IPv4 ser iniciada OU no início do 
próximo período de alocação. O ASO AC recomendou que a ICANN iniciasse 
uma alocação imediata. 

A fase de alocação da Política Global para Mecanismos de Alocação Pós-
Exaustão de IPv4 pela IANA foi iniciada quando o inventário de espaço de 
endereços IPv4 ficou abaixo de 8,3 milhões de endereços, em 20 de maio de 
2014. A ICANN alocou imediatamente para cada RIR (Regional Internet 
Registry, Registro Regional da Internet) cerca de 2 milhões de endereços, 
usando aproximadamente metade do pool recuperado. 

O ASO AC discutiu o fim da disponibilidade do Número de Sistemas Autônomos 
de 16 bits em uma reunião de emergência em 23 de abril. O ASO AC 
determinou que não seria possível fazer alterações na política, mas que deveria 
consultar as regiões com relação ao impacto desse esgotamento. 

Próximas etapas 
O ASO AC se reunirá formalmente no ICANN 50, bem como fornecerá à 
comunidade da ICANN um resumo de suas atividades durante uma sessão 
pública no dia 25 de junho de 2014, das 13h30 às 15h;  

Mais informações 

§ Site da ASO 

Contato da equipe 
Barbara Roseman, diretora de políticas e analista técnica 

Carlos Reyes, analista de políticas sênior 
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ccNSO 

.mh torna-se o 150º membro 
Resumo 

A ccNSO alcança um marco histórico com o .mh (Ilhas Marshall) ingressando 
com o 150º membro da ccNSO. 

Próximas etapas  

A ccNSO convida outros ccTLDs para participar. A inscrição e as diretrizes para 
se inscrever podem ser encontradas aqui. 

Mais informações 

§ Comunicado 
§ Lista de membros da ccNSO  

Contato da equipe 
Gabriella Schittek, especialista em políticas e gerente de apoio da ccNSO 

Página do ICANN 50 é atualizada para incluir a 
agenda, os apresentadores e a participação remota 
Resumo 
Todas as informações sobre as sessões relacionadas à ccNSO importantes para 
a comunidade de ccTLDs para o encontro de Londres estão reunidas em uma 
página da Web. Essa página inclui informações como a Agenda do Encontro da 
ccNSO, a Agenda do Tech Day, informações sobre salas e horários, resumos de 
apresentações, detalhes sobre a participação remota e os participantes pré-
registrados da ccNSO. 

Mais informações 

§ Página da ccNSO sobre o Encontro ICANN 50 
§ Agenda 

Contato da equipe 
Gabriella Schittek, especialista em políticas e gerente de apoio da ccNSO 
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Grupo do encontro reage à pesquisa de Cingapura, 
melhorias em andamento 
Resumo 

O Grupo de Trabalho do Programa de Encontros da ccNSO publicou feedbacks 
sobre as opiniões recebidas para a pesquisa sobre encontros da ccNSO, 
realizada durante o Encontro Público da ICANN em Cingapura. 

Próximas etapas 
O Grupo de Trabalho do Programa de Encontros planeja continuar fornecendo 
feedbacks desse para futuras pesquisas de avaliação de encontros.  

Histórico 
Após cada encontro da ccNSO, a comunidade é convidada a fornecer feedback 
sobre a qualidade das sessões e sobre outras opiniões relacionadas ao 
encontro. Para demonstrar que todas as contribuições são lidas e avaliadas, o 
Grupo de Trabalho do Programa de Encontros está fornecendo "feedback sobre 
o feedback". 

Mais informações 

§ Feedback sobre o feedback do encontro de Cingapura 
§ Avaliação do encontro de Cingapura 

Contato da equipe 
Gabriella Schittek, especialista em políticas e gerente de apoio da ccNSO 
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Estão abertas as inscrições para o Programa de 
Auxílio Viagem do ICANN 51 
Resumo 

Estão abertas as inscrições para o programa de auxílio viagens da ccNSO. 

Acontecimentos recentes 

As inscrições podem ser enviadas até 27 de junho de 2014, 12h UTC.  

Próximas etapas 

Todas as inscrições serão revisadas pelo Comitê do Auxílio Viagem da ccNSO, 
que tomará uma decisão final até 14 de julho de 2014. 

Histórico 
O Auxílio Viagem da ccNSO está aberto para todos que contribuem ativamente 
para o trabalho da ccNSO. No entanto, não é necessário ser membro da ccNSO 
a fim de se qualificar para o auxílio. 

Como a ccNSO tem apenas um número pequeno de vagas para distribuir em 
cada encontro da ICANN, o Comitê do Auxílio Viagem da ccNSO examina 
cuidadosamente as inscrições e tenta fazer uma seleção justa, com base nos 
critérios estabelecidos. 

Mais informações 

§ Informações gerais sobre o Auxílio Viagem da ccNSO 
§ Diretrizes para o Auxílio Viagem da ccNSO 
§ Formulário de inscrição para o Auxílio Viagem da ccNSO 

Contato da equipe 
Gabriella Schittek, especialista em políticas e gerente de apoio da ccNSO 

Primeiro podcast já está disponível – não perca as 
atualizações do ICANN 50 
Resumo 
A Secretaria da ccNSO realizou seu primeiro podcast da ccNSO com o objetivo 
de ajudar a comunidade a se preparar para o Encontro Público da ICANN em 
Londres. 
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Próximas etapas 
Com base no feedback sobre esse podcast, a Secretaria da ccNSO analisará se 
mais podcasts deverão ser realizados no futuro. 

Histórico 
Com o objetivo de explorar novas maneiras de comunicação com a comunidade 
de ccTLDs, a Secretaria da ccNSO decidiu realizar um podcast. 

O podcast tem como foco o planejamento para o ICANN 50 e aborda questões 
como, por exemplo, a agenda do encontro da ccNSO, o Tech Day e o Grupo de 
Trabalho da Estrutura de Interpretação. 

Mais informações 

§ 1º podcast da ccNSO 

Contato da equipe 
Gabriella Schittek, especialista em políticas e gerente de apoio da ccNSO 

Publicação: Discussão sobre o impacto da 
ausência de votos 
Resumo 
Foram publicados os resultados da pesquisa dos membros da ccNSO sobre 
como interpretar a ausência de votos. 

Acontecimentos recentes 
O Comitê de Interpretação de Quórum da ccNSO realizou uma pesquisa com os 
membros da ccNSO entre 28 de maio e 11 de junho para coletar opiniões sobre 
como a "ausência de votos" durante as eleições e os períodos de votação da 
ccNSO deveriam ser tratadas. 

Próximas etapas 
Com base nos resultados da pesquisa, o Comitê de Interpretação de Quórum 
redigirá e enviará um relatório com as recomendações para as próximas etapas 
para ser considerado pelo Conselho da ccNSO. 

Histórico 
Com um número crescente de membros, a ccNSO começou a enfrentar desafios 
para alcançar o quórum necessário quando os membros são convidados a votar. 
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Um grupo de trabalho anterior da ccNSO tentou abordar esse problema e 
chegou à conclusão de que parece haver algumas questões culturais 
subjacentes à interpretação de "ausência de voto": em algumas áreas, a 
ausência de voto pode significar uma "abstenção", em outras, "não concordo 
com esta política". 
 
Para resolver esse problema, foi apresentada uma sugestão de deixar os 
próprios membros definirem como a "ausência de voto" deve ser interpretada 
antes de cada votação. Isso ajudaria a ccNSO a evitar mal-entendidos e reduzir 
a necessidade de executar um segundo turno de votações e, assim, poupar os 
membros votantes da inconveniência. 
 
A pesquisa foi lançada para descobrir o que os membros da ccNSO acharam 
dessa sugestão, para que o Conselho da ccNSO pudesse determinar como 
encaminhar esse assunto. 
 

Mais informações 

§ Resultados da pesquisa 
§ Comitê de Interpretação de Quórum – Declaração de finalidade  

Contato da equipe 
Gabriella Schittek, especialista em políticas e gerente de apoio da ccNSO 

GNSO 

Lista completa de encontros planejados – mais de 
60 sessões programadas 
Resumo 
A comunidade da GNSO realizará mais de sessenta sessões durante o 
ICANN 50, inclusive sua tradicional sessão de trabalho no fim de semana com 
dois dias de duração em 21 de junho e 22 de junho e o Encontro Público do 
Conselho da GNSO na quarta-feira, 25 de junho, às 13h. 

Acontecimentos recentes e próximas etapas 
O encontro ICANN 50 em Londres será um período muito agitado e produtivo 
para a comunidade da GNSO, seu Conselho, Grupos de Partes Interessadas e 
Grupos Constituintes. 
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Destaques do cronograma da GNSO para Londres 
A sessão preparatória no fim de semana da GNSO será realizada no sábado, 
21 de junho, e no domingo, 22 de junho. Durantes esses encontros de dois dias, 
a GNSO se reunirá com o presidente da ICANN; a Diretoria da ICANN, o GAC 
(Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais); discutirá a transição da 
administração pela NTIA da função de IANA e receberá atualizações dos 
diversos grupos de trabalho sobre PDP e outros assuntos. 

Os planos na agenda de segunda-feira para os encontros da GNSO incluem a 
Reunião conjunta dos Conselhos da GNSO e ccNSO. 

A terça-feira continua sendo o tradicional Dia do Grupos de Partes Interessadas 
e Grupos Constituintes da GNSO, com um total de treze encontros agendados, 
inclusive reuniões dos quatro Grupos de Partes Interessadas da GNSO com a 
Diretoria da ICANN. 

Na quarta-feira, a comunidade da GNSO se reunirá para sete sessões, 
inclusive o Encontro Público do Conselho da GNSO, que será realizado das 13h 
às 15h. A agenda do encontro público e as propostas serão disponibilizadas on-
line. Consulte esses sites próximo à data do encontro. 

A quinta-feira, o último dia do ICANN 50, começará com uma Sessão de 
Encerramento da GNSO excepcionalmente mais cedo, em que o Conselho da 
GNSO se reunirá em público para refletir sobre a semana em Londres e 
planejará seu trabalho para o ICANN 51 em Los Angeles. A única outra sessão 
patrocinada pela GNSO nesse dia será o encontro público do Grupo de Trabalho 
sobre Dados e Métricas para o Desenvolvimento de Políticas. 

Histórico Lista de links dos encontros da GNSO durante o ICANN 50 – 
Londres 
Sábado: Sessão de trabalho (9h – 18h) 

Domingo: Sessão de trabalho (9h – 16h30) 

Segunda-feira: Reunião de Implementação de WHOIS Thick (12h15 – 13h15) 
Grupo de Trabalho Entre Comunidades sobre a Estrutura de Princípios 
Operacionais para CWG (13h30 – 15h), Grupo de Trabalho de PDP da IRTP 
Parte D (13h30 – 14h30), Reunião Conjunta dos Conselhos da GNSO e ccNSO 
(17h – 18h30) 

Terça-feira: Grupo Constituinte de Preocupações Operacionais sem Fins 
Lucrativos (8h30 – 12h), Grupo Constituinte de Usuários Não Comerciais (9h –
 12h30) Grupo de Partes Interessadas Comerciais (9h45 – 11h15) Grupo 
Constituinte de Propriedade Intelectual (13h15 – 16h30), Grupo Constituinte de 
Provedores de Serviços de Internet e Provedores de Conectividade (14h –
 16h30) Grupo Constituinte de Usuários Comerciais e Empresariais (13h15 –
 16h30), Grupo de Partes Interessadas Não Comerciais (9h45 – 11h15), Grupo 
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de Partes Interessadas de Registros (9h – 17h30), Grupo de Partes 
Interessadas de Registradores (9h – 17h30), Grupo de Partes Interessadas 
Comerciais e da Diretoria (11h15 – 12h15), Grupo de Partes Interessadas de 
Registros e da Diretoria (13h – 14h), Grupo de Partes Interessadas de 
Registradores e da Diretoria (14h15 – 15h15), Grupo de Partes Interessadas 
Não Comerciais e da Diretoria (15h30 – 16h30) 

Quarta-feira: Grupo de Solicitantes de novos gTLDs (8h – 10h), Grupo de 
Trabalho de PDP para Tradução e Transliteração de Informações de Contato 
(9h – 10h), Sessão de Rodada de Solicitações de novos gTLDs de 2012 (10h –
12h), Grupo de Trabalho de PDP para Questões de Credenciamento de 
Serviços de Privacidade e Proxy (10h – 11h30) Equipe de Revisão de 
Implementação da IRTP Parte C (11h30 – 13h), Encontro Público do Conselho 
da GNSO (13h – 15h), Grupo de Partes Interessadas Não Comerciais realizará 
uma discussão privada (15h – 16h), Grupo de Trabalho de Políticas e 
Implementação (15h30 – 17h30) 

Quinta-feira: Sessão de Encerramento da GNSO (8h – 10h) WG sobre Dados e 
Métricas para o Desenvolvimento de Políticas (8h – 9h) 

Contato da equipe 
Marika Konings, diretora de políticas sênior e líder de equipe da GNSO 

PDP lança acesso de organizações internacionais à 
proteção de direitos de remediação para disputas 
de nome de domínio de segundo nível 
Resumo 
O Conselho da GNSO aprovou o início de um novo PDP (Processo de 
Desenvolvimento de Políticas). Esse PDP examinará se a atual UDRP (Política 
de Resolução Uniforme de Disputas) e o novo procedimento de URS 
(Suspensão Rápida Uniforme) devem ser modificados para facilitar o uso deles 
por IGOs (Organizações Governamentais Internacionais) e INGOs 
(Organizações Não Governamentais Internacionais) e, em caso afirmativo, de 
que maneira; ou se um procedimento distinto de disputas elaborado 
especificamente e aplicável somente para IGOs e INGOs deve ser desenvolvido. 
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Acontecimentos recentes 
Em 5 de junho de 2014, o Conselho da GNSO resolveu lançar um novo PDP 
para examinar a questão do acesso de IGOs e INGOs a certos mecanismos de 
proteção de direitos de remediação centrados na resolução de disputas para 
nomes de domínio de segundo nível. O voto do Conselho da GNSO acompanha 
a emissão de um Relatório de Assunto, uma etapa obrigatória do Estatuto da 
ICANN que precede um PDP da GNSO, e comentários públicos da comunidade. 

Próximas etapas 
O Conselho da GNSO está considerando um Regulamento preliminar para o 
WG (Grupo de Trabalho) que será formado para realizar o PDP. Uma versão 
preliminar revisada do Regulamento proposto deverá ser disponibilizada para 
votação do Conselho no encontro da ICANN em Londres. Se o Conselho 
aprovar o Regulamento final, será iniciada uma convocação por voluntários para 
o novo WG logo após a aprovação. 

Histórico 

Em novembro de 2013, o Conselho da GNSO aprovou unanimemente todas as 
recomendações de consenso do WG do PDP sobre a Proteção de Organizações 
Governamentais Internacionais em todos os gTLDs (IGO-INGO PDP WG). Uma 
dessas recomendações foi de que o Conselho solicitasse um Relatório de 
Assunto, como uma etapa precedente a um possível PDP, sobre a questão do 
acesso e do uso de mecanismos de proteção de direitos de remediação, como a 
UDRP e a URS, por IGOs e INGOs protegidas. O Relatório de Assunto 
Preliminar foi publicado para comentários públicos em 10 de março de 2014. Um 
relatório de comentários públicos recebidos foi publicado em 16 de maio de 
2014, e um Relatório de Assunto Final incorporando os comentários públicos 
relevantes foi preparado e enviado para o Conselho da GNSO em 25 de maio de 
2014.  

As IGOs e as INGOs atualmente têm dificuldade para confiar na UDRP e na 
URS para proteger seus identificadores no segundo nível. Para IGOs, o requisito 
do procedimento de concordar em submeter-se à jurisdição de um tribunal para 
uma apelação é entendido como algo que potencialmente prejudica seu status 
de imunidade à jurisdição nacional. Tanto para IGOs quanto para INGOs, os 
atuais mecanismos são baseados na premissa de propriedade de uma marcar 
ou outro direito dessa natureza. Embora algumas possam ter marcas registradas 
em seus nomes e/ou acrônimos, esse não é necessariamente o caso de todas 
as IGOs e INGOs. 
Este PDP analisará se a UDRP e a URS devem ser alteradas ou não (e, em 
caso afirmativo, de que maneira) para permitir o acesso e o uso por IGOs e 
INGOs, ou se um procedimento distinto para a resolução de disputas elaborado 
especificamente e aplicável somente para IGOs e INGOs deve ser desenvolvido. 
É importante observar a limitação específica do PDP a somente os 
identificadores de IGOs e INGOs listados anteriormente pelo IGO-INGO PDP 
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WG como qualificados para proteção, em suas recomendações de consenso 
adotadas pelo Conselho da GNSO em novembro de 2013. 

Mais informações 
§ Relatório Final do IGO-INGO PDP WG de novembro de 2013 
§ Relatório de Assunto Final sobre o acesso de IGOs e INGOs aos 

mecanismos de proteção de direitos de remediação – maio de 2014 
§ Resolução do Conselho da GNSO para iniciar o PDP – junho de 2014 
§ Página da Web para o novo PDP 

Contato da equipe 
Mary Wong, diretora de políticas sênior 

É encerrada a fase de estudo do trabalho sobre 
políticas de WHOIS  
Resumo 
Já foram concluídos todos os estudos de WHOIS encomendados pelo Conselho 
da GNSO sobre vários aspectos do sistema de diretório de dados de registro de 
gTLDs disponível globalmente (conhecido como "sistema de WHOIS"). 

Acontecimentos recentes 
Em 5 de junho de 2014, o Conselho da GNSO encerrou formalmente a fase de 
estudos sobre seu trabalho de políticas que durou vários anos para o ajuste e o 
aprimoramento do sistema de WHOIS. Foi observado que os estudos sobre 
WHOIS realizados podem ser relevantes para atuais e futuros trabalhos de 
políticas da ICANN destinado ao WHOIS, e incentivou os grupos da 
comunidade, existentes e porvir, que trabalham nas políticas de WHOIS a 
continuar consultando e usando os resultados dos estudos sobre WHOIS. 

Próximas etapas 
O Conselho da GNSO continuará monitorando os desenvolvimentos do trabalho 
de políticas de WHOIS, tanto na GNSO quanto em outros setores da 
comunidade da ICANN. Na GNSO, o WG (Grupo de Trabalho) para o PDP 
(Processo de Desenvolvimento de Políticas) em andamento para Assuntos 
Relacionados ao Credenciamento de Serviços de Privacidade e Proxy continua 
utilizando os resultados dos estudos sobre WHOIS, inclusive o estudo sobre 
abuso de serviços de privacidade e proxy, para ajudar no seu trabalho. O WG foi 
encarregado pelo Conselho da GNSO de desenvolver recomendações sobre 
políticas que ajudarão a ICANN a criar um programa formal para o 
credenciamento de provedores de serviços de privacidade e proxy. 



 17 

Histórico 

Entre 2010 e 2011, o Conselho da GNSO aprovou vários estudos sobre diversos 
aspectos do sistema de WHOIS para obter fatos e dados verificáveis 
relacionados a: mal uso do WHOIS, abuso de serviços de privacidade e proxy, 
identificação de registrante de WHOIS e procedimentos de substituição e 
revelação de privacidade e proxy. 

À exceção do trabalho feito sobre substituição e revelação, para o qual foi 
realizada uma pesquisa de viabilidade anterior ao estudo, em vez de um estudo 
completo, em 2012, os estudos detalhados foram feitos para os outros aspectos 
pela NORC na Universidade de Chicago (identificação do registrante de WHOIS, 
concluído em 2013), pelo Dr. Richard Clayton, da Universidade de Cambridge, e 
pelo National Physical Laboratory, no Reino Unido, (abuso de serviços de 
privacidade e proxy, concluído em 2014) e pelo Cylab, na Carnegie Mellon 
University, (mal uso do WHOIS, concluído em 2014). Outras pesquisas e 
trabalhos relacionados ao WHOIS feitos pela GNSO durante esse período 
incluíram uma pesquisa sobre os requisitos técnicos de WHOIS, concluída em 
2013. 

Os vários estudos sobre WHOIS foram baseados em hipóteses e sugestões de 
estudo desenvolvidas pela comunidade da GNSO e da ICANN, incluindo o GAC 
(Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais). 
Com a conclusão do último estudo sobre WHOIS no início de 2014, o Conselho 
da GNSO aproveitou a oportunidade para encerrar formalmente essa fase do 
seu trabalho sobre políticas de WHOIS. O Conselho observou que os estudos e 
as diversas equipes de pesquisa foram importantes para, entre outros, o Grupo 
de Trabalho de Especialistas sobre os serviços de diretório de dados de registro 
de gTLDs, que fora formado pelo presidente e CEO da ICANN em dezembro de 
2012. O Conselho recomenda que os atuais e os futuros grupos da comunidade 
dedicados ao aprimoramento ou à substituição do sistema de WHOIS continuem 
consultando e usando os resultados dos estudos sobre WHOIS da GNSO para 
ajudar no seu trabalho. 

Mais informações 
§ Informações e resultados dos estudos sobre WHOIS  
§ Informações sobre o trabalho anterior de políticas de WHOIS da 

GNSO 

Contato da equipe 
Mary Wong, diretora de políticas sênior 
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At-Large 

Mais de 150 Estruturas At-Large prontas para a 
ATLAS II 
Resumo 
Mais de 150 representantes de Estruturas At-Large se reunirão em Londres 
durante o ICANN 50 para participar da segunda Cúpula At-Large (ATLAS II) com 
o tema "Internet Global: A Perspectiva do Usuário".  

O cronograma completo da ATLAS II e ALAC inclui três plenárias, cinco sessões 
temáticas paralelas em cada encontro quatro vezes no sábado e no domingo, 
cinco assembleias gerais de RALOs, uma "Feira de Oportunidades" da 
ATLAS II, três encontros normais do ALAC, uma sessão de mesa-redonda do 
At-Large e um Encontro da Equipe de Liderança do ALAC (consulte a lista de 
encontros da ATLAS II e do At-Large em: Espaço de trabalho do At-Large para 
as agendas do Encontro de Londres – junho de 2014). 

A ATLAS II é uma oportunidade para a comunidade global de usuários finais da 
ICANN se encontrar, aprender, discutir, ensinar e influenciar políticas. 

Mais informações 
Cinco sessões temáticas paralelas de grupos serão realizadas nas tardes de 
sábado, 21 de junho, e domingo, 22 de junho. Esses grupos temáticos formarão 
a base para as discussões da ATLAS II.  

Os resultados das sessões temáticas em grupo formarão o cerne da Declaração 
da ATLAS II que será apresentada para a Diretoria da ICANN durante o 
Encontro da Diretoria na quinta-feira, 26 de junho.  

• Grupo temático 1: O futuro do modelo de múltiplas partes 
interessadas 

• Grupo temático 2: A globalização da ICANN 

• Grupo temático 3: Internet global: a perspectiva do usuário 

• Grupo temático 4: Transparência e responsabilidade da ICANN 

• Grupo temático 5: Participação da comunidade At-Large na ICANN 
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A "Feira de Oportunidades" da ATLAS II, que será realizada na terça-feira, 24 de 
junho, das 19h30 às 21h30, terá um formato informal com o objetivo de 
promover as redes de relacionamentos entre os participantes da ATLAS II. 

Os dois principais palestrantes na “Feira” são Nnenna Nwakanma, coordenadora 
regional pela África da World Wide Web Foundation, e Wolfgang Kleinwächter, 
membro da Diretoria da ICANN. 

Histórico Objetivo e preparação 
A ATLAS II terá como referência as atividades bem-sucedidas da comunidade 
At-Large desde que a primeira Cúpula At-Large (ATLAS) foi realizada durante o 
Encontro da ICANN no México, em março de 2009 — um evento de grande 
importância, uma vez que se tornou a base para a participação de muitas das 
atuais Estruturas At-Large (ALSs) em atividade na ICANN. 

Os diversos objetivos da ATLAS II incluem: 

1. Fortalecer a estrutura ascendente da comunidade At-Large por meio do 
desenvolvimento de capacidades e o conhecimento dos processos e das 
políticas At-Large das 178 Estruturas At-Large (ALSs); 

2. Desenvolver ainda mais a capacidade de participação da comunidade At-
Large na ICANN melhorando o conhecimento e o entendimento da 
comunidade sobre os principais assuntos abordados pela ICANN e sobre 
as funções e as responsabilidades da ICANN; 

3. Planejar a próxima etapa do desenvolvimento da comunidade ALAC/At-
Large; 
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A comunidade At-Large organizou a ATLAS II de maneira ascendente. 

A produção do evento contou com um comitê geral de organização da Cúpula 
At-Large II com nove grupos de trabalho da ATLAS II trabalhando em atividades 
específicas. O Comitê Organizador da Cúpula At-Large II foi copresidido por 
Eduardo Diaz e Olivier Crepin-Leblond. 

Foram feitas mais de 50 convocações preparatórias para planejar e desenvolver 
todos os aspectos da Cúpula.  

Em preparação para a ATLAS II, a maioria das ALSs filmou entrevistas 
descrevendo suas organizações e atividades (consulte: 
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Outreach+Workspace).  

Também está disponível um Vídeo de Boas-vindas para os participantes da 
cúpula (veja: https://www.youtube.com/watch?v=HuQiiWzLVCE) 

Acompanhe os desenvolvimentos da ATLAS II 
ATLAS II on-line 

Acesse a página da Web da ATLAS II e a página Wiki da ATLAS II para ver 
todas as atividades e resultados da Cúpula.  

ATLAS II nas mídias sociais 

Participe das conversas on-line da Cúpula! 
 

 

O hashtag oficial da ATLAS II é #ATLAS2 
 
At-Large no Twitter 
Comunidade At-Large da ICANN no Facebook 
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Boletim informativo da ATLAS II 

Mantenha-se atualizado sobre as últimas informações da ATLAS II com o 
Boletim Informativo da Cúpula At-Large!  

1ª edição 
2ª edição 
3ª edição 

Serão publicados boletins informativos diários durante a Cúpula.  

Você pode se inscrever para receber os boletins informativos diários clicando 
aqui. 

Contato da equipe 
Heidi Ullrich, diretora sênior do At-Large 

Assembleias de RALOs oferecem oportunidades 
únicas de encontros frente a frente 
Resumo 

Mais de 150 representantes de Estruturas At-Large de todas as cinco RALOs 
(Organizações Regionais At-Large) terão uma oportunidade única de se 
encontrarem pessoalmente nas Assembleias Gerais durante o ICANN 50. Essas 
Assembleias Gerais de RALOs serão realizadas em um momento crucial para o 
modelo de múltiplas partes interessadas, à medida que ele expande e se torna 
cada vez mais global. 

Acontecimentos recentes  
A NARALO e a EURALO realizarão assembleias gerais na terça-feira, 24 de 
junho e a AFRALO, a APRALO e a LACRALO realizarão suas assembleias 
gerais na quarta-feira, 25 de junho. 
 
Os encontros abordarão assuntos importantes para todas as RALOs. Entre 
outros, podemos citar a revisão dos procedimentos operacionais internos das 
RALOs, discussões sobre como melhorar a participação de ALSs no ALAC, 
discussões sobre propostas de projetos para o AF de 2015, inclusive as que 
estão presentes na estrutura do Programa Piloto de Divulgação Regional na 
Comunidade. 
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Todas as RALOs também convidaram seus respectivos vice-presidentes 
regionais da ICANN de participação de partes interessadas para comparecerem 
aos encontros e falaram detalhadamente sobre as realidades e os desafios de 
suas regiões e como melhorar a participação da sociedade civil nas estratégias 
regionais da ICANN. Esses encontros permitirão aos membros das diversas 
organizações das RALOs discutir suas experiências e funções no ecossistema 
de governança da Internet, os principais desafios enfrentados em suas RALOs e 
pelo ALAC, bem como sua visão para o futuro da governança da Internet e 
expectativas com a ICANN nesse aspecto. 
 
Espera-se que esses encontros realizados em um formato presencial ajudem 
todas as ALSs a entender melhor como os usuários da Internet podem contribuir 
para o debate sobre a governança da Internet hoje, fortaleçam a 
institucionalização das RALOs e estimulem maior crescimento do grupo 
constituinte At-Large no mundo todo. 

Mais informações 
§ Site da ATLAS II 

Contato da equipe 
Silvia Vivanco, gerente de assuntos regionais At-Large 

Enviadas duas novas declarações do ALAC de 
conselhos sobre políticas 
Resumo 
Entre meados de abril e o início de maio, o ALAC ratificou cinco declarações e 
enviou duas novas declarações de conselhos sobre políticas.  

Acontecimentos recentes 
As duas novas Declarações de Conselho sobre Políticas do ALAC enviadas 
entre meados de março e o início de abril estão resumidas a seguir. 

Declaração do ALAC sobre o Relatório Provisório do Grupo de Trabalho de 
Especialistas de Dados de Registros Internacionalizados. 

• O ALAC recebe o Relatório Provisório, apoia os pontos de vista 
preliminares e as possíveis abordagens identificadas no Relatório e 
acredita que ele seja um bom ponto inicial. 

• O ALAC está muito preocupado porque não há especialistas em políticas 
da ICANN ou conselheiros indicados em nenhum Painel de Integração, 
pois o resultado final terá impacto sobre as políticas. 
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• O ALAC recebe a avaliação do Grupo de Trabalho sobre os requisitos 
para os dados de registro internacionalizados (IRD) e sua deliberação 
sobre como produzir um modelo de dados para os IRDs que atendam a 
esses requisitos. O ALAC acredita que é importante que a evolução das 
políticas de IDN dê mais acessibilidade às pessoas que não utilizam 
conjuntos de caracteres ASCII. 

• O ALAC reafirma que os IDNs são essenciais para aprimorar a 
diversidade e a variedade de idiomas na Internet. 

 
Compensação para membros da Diretoria 

• Nessa declaração, o ALAC apoiou os comentários enviados por Alan 
Greenberg. 

As cinco Declarações de Conselho sobre Políticas do ALAC ratificadas entre 
meados de março e o início de abril estão listadas a seguir. 

• Declaração do ALAC sobre os Painéis de Estratégia da ICANN: Função 
da ICANN no Ecossistema de Governança da Internet 

 
• Declaração do ALAC sobre os Painéis de Estratégia da ICANN: Estrutura 

de Responsabilidade Pública  
 

• Declaração do ALAC sobre os Painéis de Estratégia da ICANN: Inovação 
de Várias Partes Interessadas  

 
• Declaração do ALAC sobre os Painéis de Estratégia da ICANN: Inovação 

da Tecnologia de Identificador  
 

• Declaração do ALAC sobre a Proposta Preliminar para os Princípios e 
Mecanismos e o Processo para Desenvolver uma Proposta para a 
Transição da Administração das Funções da IANA  

Próximas etapas 
No momento, o ALAC está desenvolvendo três declarações em resposta a 
comentários públicos. Essas declarações são o Plano Operacional e Orçamento 
do AF15, Melhorando a Responsabilidade da ICANN e a Versão Preliminar do 
Plano Estratégico de Cinco Anos da ICANN (AF16 – AF20).  

Mais informações 
§ Página de desenvolvimento de políticas do At-Large 

Contato da equipe 
Xinyue (Ariel) Liang, coordenadora de políticas do At-Large 
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Quatro novos ALSs unem-se à comunidade At-
Large 
Resumo 
O ALAC (Comitê Consultivo At-Large) certificou quatro organizações como 
novas Estruturas At-Large (ALSs): ISOC Venezuela, ISOC Iêmen, ISOC 
Portugal e a Manitoba E-Association. Essas novas ALSs expandem a 
diversidade regional da comunidade At-Large, que representa milhares de 
usuários finais de Internet. Com a adição dessas novas organizações, o número 
de ALSs credenciadas já chega a um total de 178.  

A equipe está atualmente aguardando uma recomendação regional da Liderança 
da AFRALO para o solicitante OSFON (Open Source Foundation for Nigeria). 

Três outras organizações também estão passando pela averiguação de 
antecedentes. 

Acontecimentos recentes  
O ALAC votou a favor da certificação para a ISOC Venezuela, ISOC Iêmen, 
ISOC Portugal e a Manitoba E-Association como novas Estruturas At-Large 
(ALSs). O processo de certificação incluiu a averiguação de antecedentes 
realizada pela equipe da ICANN e as recomendações regionais fornecidas pelas 
Organizações Regionais At-Large relevantes (nesses casos, a LACRALO, a 
APRALO, a EURALO e a NARALO). 

Informações adicionais sobre as novas Estruturas At-Large:  

A ISOC (Sociedade da Internet) Venezuela está localizada em Caracas, 
Venezuela. A missão da ISOC Venezuela é semelhante à da ISOC Global: 
tornar a Internet acessível para todos. A ideia básica é fazer com que a voz da 
sociedade civil da Venezuela seja ouvida na ICANN. Essa organização será uma 
ALS na LACRALO.  

A ISOC Iêmen está localizada em Sanaa, Iêmen. Essa organização tem como 
objetivo promover a conscientização entre o público sobre os benefícios de usar 
a Internet e as práticas recomendadas que minimizariam os riscos à segurança, 
entre outros, para os usuários finais, bem como promover o consumo eficiente 
da largura de banda. A ISOC Iêmen também incentiva que os sites implementem 
novos serviços e promove soluções técnicas para obstáculos que impedem o 
uso eficiente da Internet, como baixa velocidade e malwares. Essa organização 
será uma ALS na APRALO.  

A ISOC Portugal está localizada em Lisboa, Portugal. Essa ALS busca promover 
em Portugal o desenvolvimento harmonioso de uma Internet aberta, não 
discriminatória e segura, respeitando os princípios da liberdade de expressão e 
da privacidade. Essa organização será uma ALS na EURALO. 
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A Manitoba E-Association está localizada em Winnipeg, Canadá. Os principais 
objetivos da organização são facilitar a adoção e a utilização de soluções 
eletrônicas inovadoras por meio da colaboração com organizações e/ou 
comunidades para o desenvolvimento de "e-capacity" (capacidade eletrônica). 
Essa organização fará parte da NARALO. 

Histórico 
Um dos pontos fortes da comunidade At-Large é que ela incorpora os pontos de 
vista de um conjunto de organizações globalmente diversificadas de usuários 
finais da Internet, ou ALSs, organizadas em cinco RALOs. Os pontos de vista 
dessas organizações básicas são coletados por meio de um processo interno, 
hierárquico e motivado pelo consenso e são representados nos documentos 
oficiais do ALAC. 

Mais informações 
§ Lista completa de ALSs certificadas e pendentes 

§ Informações estatísticas sobre a representação global de ALSs 

§ Mapa global de ALSs certificadas 

§ Informações sobre como participar do At-Large 

§ Site do At-Large da ICANN 

Contato da equipe 
Nathalie Peregrine, coordenadora de operações da secretaria, GNSO/At-Large 

  GAC 

GAC planeja duas sessões públicas de 
informações – fórum aberto e lições aprendidas  
Resumo 
O GAC realizará duas sessões informativas para a comunidade no ICANN 50, 
uma sobre "lições aprendidas" com relação aos nomes geográficos como 
domínios de primeiro nível tendo em vista as futuras rodadas de novos gTLDs, 
outra em forma de um Fórum Aberto do GAC para informar a comunidade sobre 
os métodos de trabalho do GAC e de seus membros. 
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Acontecimentos recentes  
Além de a maioria das sessões do GAC em Londres serem abertas, inclusive a 
Reunião Governamental de Alto Nível na segunda-feira, 23 de junho, o GAC 
decidiu realizar sessões especiais no ICANN 50 para informar a comunidade 
sobre assuntos importantes do GAC. Essa agenda foi inspirada pelas 
Recomendações da ATRT2 que propõe, por exemplo, realizar sessões de 
"Fundamentos do GAC" para a comunidade.  

A primeira sessão desse tipo está planejada para quarta-feira, 25 de junho, para 
informar a comunidade sobre as considerações e as lições aprendidas do GAC 
com relação à proteção de nomes geográficos em futuras rodadas de 
solicitações de novos gTLDs.  

O GAC também realizará um Fórum Aberto do GAC na quinta-feira, 26 de junho, 
para informar a comunidade sobre o GAC e seus métodos de trabalho. 

Próximas etapas  
A agenda da GAC ainda está em sua versão preliminar, mas essas sessões 
informativas estão temporariamente agendadas para serem realizadas das 9h às 
10h na quarta-feira (Lições Aprendidas) e das 8h30 às 10h na quinta-feira 
(Fórum Aberto do GAC). 

Histórico 
A ICANN recebe opiniões dos governos por meio do GAC. A principal função do 
GAC é fornecer conselhos à ICANN sobre assuntos de políticas públicas, 
especialmente em situações em que possa haver uma interação entre as 
atividades ou as políticas da ICANN e as leis nacionais ou contratos 
internacionais. O GAC normalmente se reúne três vezes ao ano nos Encontros 
Públicos da ICANN para discutir questões com a Diretoria da ICANN, as 
Organizações de Apoio, os Comitês Consultivos e outros grupos. O GAC 
também pode discutir com a Diretoria em outros momentos, em reuniões 
presenciais ou por teleconferência.  

Mais informações 

§ Site do GAC 

Contato da equipe 
Olof Nordling, diretor sênior de relações do GAC 

Julia Charvolen, coordenadora de serviços do GAC 
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Reunião Governamental de Alto Nível será realizada 
Resumo 
Além dos encontros tradicionais do GAC no ICANN 50, uma Reunião 
Governamental de Alto Nível está agendada para a manhã de segunda-feira, 23 
de junho, após a Cerimônia de Boas-vindas do ICANN 50. Essa reunião será 
aberta ao público. 

Acontecimentos recentes  
A Reunião Governamental de Alto Nível será organizada pelo Reino Unido e 
presidida pelo Ministro Ed Vaizey, tendo como copresidente Heather Dryden, 
presidente do GAC. Ministros importantes do mundo todo foram convidados, 
inclusive de países que não fazem parte da atual afiliação do GAC. Essa é a 
segunda vez que uma reunião desse tipo é realizada. A primeira foi organizada 
pelo Canadá em conjunto com o ICANN 45, motivada por uma recomendação 
da ATRT (Equipe de Revisão de Responsabilidade e Transparência) que sugeria 
a realização desse tipo de reunião a cada dois anos.  

Próximas etapas  
Uma grande participação é esperada, incluindo vários ministros. A agenda ainda 
não foi finalizada, mas incluirá resumos da liderança da ICANN, discussões 
sobre a função do GAC e sobre os atuais tópicos de alto nível, como a transição 
da administração pela NTIA das funções de IANA. 

Contato da equipe 
Olof Nordling, diretor sênior de relações do GAC 

Julia Charvolen, coordenadora de serviços do GAC 

RSSAC 

Progresso no trabalho de reestruturação  
Resumo 
O RSSAC continua fazendo progresso em seu trabalho de reestruturação. O 
Comitê Executivo do RSSAC tem se reunido duas vezes ao mês para coordenar 
suas atividades, incluindo a formação da Comissão do RSSAC. Além disso, o 
documento de procedimentos operacionais está passando por outra rodada de 
revisões e está quase concluído.  
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Acontecimentos  
Em sua teleconferência de 14 de abril de 2014, o Comitê Executivo, em 
coordenação com o Comitê de Afiliação, aprovou uma definição de trabalho, os 
requisitos para a afiliação e o processo de inscrição para as partes interessadas 
e qualificadas participarem da Comissão. Essas informações estão sendo 
divulgadas pelo Comitê de Afiliação.  

Próximas etapas 
O RSSAC realizará uma sessão informativa pública em 23 de junho de 2014, 
das 13h30 às 15h, no Encontro Público da ICANN em Londres. A sessão 
informativa pública fornecerá à comunidade da ICANN uma atualização sobre a 
reestruturação do RSSAC, o trabalho em andamento e a formação da 
Comissão. O RSSAC também se reunirá com a Diretoria da ICANN durante o 
ICANN 50.  

Mais informações 

§ Mais informações sobre a sessão informativa pública do RSSAC no 
ICANN 50, inclusive detalhes sobre a participação remota  

§ Mais informações sobre o RSSAC, o processo de inscrição para a 
Comissão e as minutas de reuniões  

Contato da equipe 
Carlos Reyes, analista de políticas sênior 

SSAC 

Comentários sobre o Relatório da Fase Um da JAS 
– Reduzindo o risco de colisões no DNS 
Resumo 
Em 11 de junho de 2014, o Comitê Consultivo de Segurança e Estabilidade 
publicou o "SAC066: Comentário do SSAC sobre o Relatório da Fase Um da 
JAS sobre a Redução do Risco de Colisões no DNS  

Acontecimentos recentes e próximas etapas 
Em 11 de junho de 2014, o SSAC publicou um comentário sobre o Relatório da 
Fase Um da JAS: "Mitigating the risk of DNS Namespace Collisions: A Study on 
Namespace Collisions in the Global Internet DNS Namespace and a Framework 
for Risk Mitigation" (Reduzindo o Risco de Colisões no Espaço de Nomes do 
DNS: Um Estudo sobre Colisões de Espaço de Nomes no Espaço de Nomes do 
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DNS da Internet Global e uma Estrutura para a Redução de Riscos). O 
comentário do SSAC identifica oito questões, e faz recomendações com relação 
a cada uma delas. As recomendações a seguir se enquadram em duas 
categorias: relacionadas a considerações operacionais e relacionadas a 
considerações estratégicas. 

Recomendações operacionais:  

• A ICANN deve expandir a variedade de situações que acionariam uma 
resposta de emergência como, por exemplo, segurança nacional, 
prontidão emergencial, infraestrutura essencial, processos econômicos 
fundamentais, comércio e a preservação da lei e da ordem.  

• Em vez de um só período de paralisação controlada, a ICANN deve 
introduzir períodos de paralisação progressiva, alternada por períodos de 
operação normal, a fim de permitir que os sistemas de usuários finais 
afetadas possam continuar funcionando durante o período de teste de 
120 dias com um risco menor de causar um impacto catastrófico aos 
negócios. 

• A ICANN deve realizar uma avaliação de possíveis abordagens de 
notificação com relação a, pelo menos, os requisitos fornecidos pelo 
SSAC antes de implementar qualquer abordagem de notificação. 

• A ICANN deve implementar uma abordagem de notificação que aceite 
hosts somente com IPv6 (Protocolo de Internet versão 6), bem como 
hosts somente com IPv4 (Protocolo de Internet versão 4) ou hosts com 
empilhamento duplo (IPv4 e IPv6). 

• A ICANN deve fornecer informações claras aos registros sobre as regras 
e o método de alocação de nomes bloqueados após a conclusão do 
período de teste.  

Recomendações Estratégicas: 

• A ICANN deve considerar a possibilidade de não tomar medidas com 
base exclusivamente no Relatório da Fase Um da JAS. Se for necessária 
alguma medida antes de o relatório completo ser publicado, as 
comunicações para a comunidade devem ser fornecidas indicando isso 
claramente. 

• A ICANN deve, a seu devido tempo, publicar informações sobre assuntos 
ainda não divulgados.  

• A ICANN deve buscar fornecer justificativas mais consistentes para 
extrapolar descobertas com base em um tipo de medida e de dados 
coletados para outras situações. 
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Próximas etapas 

O SSAC dará um resumo para a comunidade sobre seu documento de 
comentários durante o ICANN 50, o Encontro Público da ICANN em Londres. 

Histórico 
O termo "colisão de nomes" refere-se à situação em que um nome já definido e 
usado em um espaço de nomes pode também aparecer em outro espaço de 
nomes. Os usuários e aplicativos que têm a intenção de usar um nome em um 
espaço de nomes podem, na realidade, usá-lo em um espaço de nomes 
diferente. Em função disso, um comportamento inesperado pode ocorrer quando 
o uso pretendido do nome não é mesmo nos dois espaços de nome.  

As circunstâncias que geram uma colisão de nomes podem ser acidentais ou 
maliciosas. No contexto de TLDs (Domínios de Primeiro Nível), os espaços de 
nomes conflitantes são o espaço de nomes do DNS (Sistema de Nomes de 
Domínio) da Internet global refletido na zona raiz, conforme publicado pelos 
Parceiros de Gerenciamento da Zona Raiz (atualmente a ICANN [Corporação da 
Internet para Atribuição de Nomes e Números], a NTIA [Administração Nacional 
de Telecomunicações e Informações] do Departamento de Comércio dos EUA e 
a VeriSign), e qualquer outro espaço de nomes, independentemente se esse 
outro espaço de nomes é usado com o DNS ou qualquer outro protocolo.  

Com relação a colisões com nomes provisionados de acordo com o programa de 
novos gTLDs (TLDs genéricos) da ICANN, em 26 de fevereiro de 2014, a ICANN 
publicou um relatório intitulado "Mitigating the Risk of DNS Namespace 
Collisions: A Study on Namespace Collisions in the Global Internet DNS 
Namespace and a Framework for Risk Mitigation, Phase One Report" 
(Reduzindo o Risco de Colisões no Espaço de Nomes do DNS: Um Estudo 
sobre Colisões de Espaço de Nomes no Espaço de Nomes do DNS da Internet 
Global e uma Estrutura para a Redução de Riscos, Relatório da Fase Um), 
preparado para a ICANN pela JAS Global Advisors. O Relatório da Fase Um da 
JAS fornece um conjunto de recomendações que apoiam uma abordagem para 
identificar e gerenciar o impacto de atuais e futuras colisões no espaço de 
nomes do DNS, notificando os operadores sobre possíveis problemas 
relacionados ao espaço de nomes do DNS e fornecendo recursos para 
respostas de emergência caso sistemas essenciais para a área da saúde 
humana e segurança sejam afetados negativamente. 
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Mais informações 

§ SAC066: Comentário do SSAC sobre o Relatório da Fase Um da JAS 
sobre a Redução do Risco de Colisões no DNS  

§ Site do SSAC 

§ Publicações do SSAC 

Contato da equipe 
Steve Sheng, diretor de políticas e analista técnico 
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