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Objetivos da sessão 

Durante esta sessão, os membros do GAC debaterão sobre os acontecimentos mais recentes sobre 
a solicitações de .AMAZON, ouvirão as opiniões de representantes dos países interessados e, se 
necessário, discutirão uma possível continuação da conversa pelo GAC ou membros do GAC. 

Introdução 

As solicitações de .AMAZON têm sido de grande interesse para o GAC há muitos anos e já foram 
mencionadas em conselhos do GAC. Este resumo tem como objetivo fornecer uma visão geral 
detalhada dos acontecimentos relacionados a este assunto desde o ICANN65 em Marrakesh, com 
links para as correspondências e acontecimentos que ocorreram entre as diversas partes desde 
esse encontro.1  

 
1 Informações históricas detalhadas sobre o tópico foram compartilhadas nos resumos do .AMAZON enviados para o 
ICANN64 em Kobe e o ICANN65 em Marrakesh e podem ser acessados aqui  - https://gac.icann.org/briefing-
materials/public/icann64 - gac briefing - .amazon- version2.pdf?language_id=1  

e aqui https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-05.2-dot-amazon-update-v1-
17jun19.pdf?language_id=1 
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A seção Histórico deste documento mostra informações históricas sobre o procedimento e ajudará 
os leitores que não conhecem a questão. É possível que os participantes mais experientes do GAC 
se interessem pela seção Acontecimentos recentes mais relevantes deste resumo.  
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Histórico  

Solicitações iniciais: 

Como parte do Programa de Novos gTLDs da ICANN, a Amazon Corporation fez uma solicitação do 
domínio .AMAZON e duas versões de IDNs (Internationalized Domain Names, Nomes de Domínio 
Internacionalizados) da palavra “Amazon” (“as solicitações do .AMAZON”). Em resposta às 
solicitações do .AMAZON, os governos do Brasil e do Peru, com o endossamento da Bolívia, 
Equador e Guiana, enviaram um Alerta Precoce pelo GAC, de acordo com o Manual do Solicitante. 
Esses governos fizeram a seguinte declaração: "[c]onceder direitos exclusivos deste gTLD específico 
a uma empresa privada impediria o uso deste domínio para finalidades de interesse público 
relacionadas à proteção, à promoção e à divulgação de assuntos relacionados ao bioma amazônico. 
Além disso, também restringiria a possibilidade de usar este domínio para congregar páginas da 
web relacionadas à população que habita essa região geográfica.” (Consulte o Alerta Precoce, 
disponível em https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/2 
7131927/27197938/Amazon-BR-PE-58086.pdf 
 
Reações à solicitação:  

Após indicar no Comunicado de Pequim do ICANN46 (abril de 2013) que as solicitações do 
.AMAZON exigiam maior consideração do GAC (consulte 
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann46-beijing-communique), o GAC forneceu um 
conselho consensual (Conselho do GAC) à Diretoria da ICANN no Comunicado de Durban do 
ICANN47 (18 de julho de 2013) que as solicitações do Amazon “não deveriam prosseguir” (consulte 
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann47-durban-communique). 

Em 14 de maio de 2014, a Diretoria da ICANN (atuando por meio do Comitê do Programa de Novos 
gTLDs) aceitou o Conselho do GAC e orientou a ICANN a não prosseguir com as solicitações do 
Amazon. (Resolução 2014.05.14.NG03, disponível no Resumo do GAC do ICANN64 — .AMAZON 
Página 1 de 9, https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-
en%20#2.b.  

Processo de revisão independente:  

Em outubro de 2015, a Amazon Corporation enviou uma proposta aos estados membros da 
OTCA/ACTO (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Amazon Cooperation Treaty 
Organization) na tentativa de "elaborar e implementar uma solução mutuamente aceitável para o 
problema complexo de nomes geográficos" dos TLDs .AMAZON.  Os estados membros da 
OTCA/ACTO consideraram que a disputa havia terminado após a decisão da Diretoria de 2014 e que 
não precisariam considerar a proposta de outubro de 2015. Depois disso, a Amazon Corporation 
iniciou um IRP (Independent Review Panel, Painel de Revisão Independente) em março de 2016.  

Em 11 de julho de 2017, o Painel de IRP emitiu sua Declaração Final, dizendo que o NGPC atuou de 
maneira inconsistente com o Estatuto da ICANN porque “o NGPC [New gTLD Program Committee, 
Comitê do Programa de Novos gTLDs] não cumpriu seu dever de avaliar e determinar de modo 
independente se existiam interesses de políticas públicas válidos e baseados no mérito que 
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apoiassem o conselho consensual do GAC”; o Panel recomendou à Diretoria da ICANN que as 
solicitações de .AMAZON fossem reavaliadas.2  
 
Consequências do IRP: 

Em 29 de outubro de 2017, após o resultado do IRP, a Diretoria perguntou ao GAC se "ele tinha: (i) 
informações para fornecer à Diretoria sobre as "justificativas de políticas públicas baseadas em 
méritos" em relação ao conselho do GAC de que as solicitações da Amazon não deveriam avançar; 
ou (ii) qualquer outra informação nova ou adicional para fornecer à Diretoria em relação ao 
conselho do GAC de que as solicitações da Amazon não deveriam avançar" (Resolução 
2017.10.29.02 — https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-
en#2.a). 

Em outubro de 2017, no ICANN60 em Abu Dhabi, o GAC declarou no seu Comunicado do GAC do 
ICANN60 que era necessário encontrar uma solução aceita por todas as partes no caso das 
solicitações do gTLD .Amazon para os países afetados e a Amazon Corporation (consulte 
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann60-abu-dhabi-communique). 

Em 4 de fevereiro de 2018, a Diretoria da ICANN aceitou esse 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en - 2.dconselho e 
encarregou a Organização ICANN de ajudar a Amazon Corporation e os estados membros da 
OTCA/ACTO a negociarem uma solução. 

Durante o ICANN60, em Abu Dhabi, a Amazon Corporation apresentou ao GAC e aos estados 
membros da OTCA/ACTO uma nova proposta de "meio-termo prático". Em fevereiro de 2018, com 
base em outras negociações facilitadas pela organização ICANN, a Amazon Corporation enviou uma 
proposta atualizada. 

Em 15 de março de 2018, o GAC enviou uma resposta à solicitação de informações de 29 de 
outubro de 2017 da Diretoria "sobre o conselho do GAC de que as solicitações do Amazon não 
deveriam avançar" fazendo menção à declaração "…que era necessário encontrar uma solução 
aceita por todas as partes no caso das solicitações do gTLD .amazon para os países afetados e a 
Amazon Corporation", bem como "a transcrição final das sessões relevantes em que essas questões 
foram discutidas" no ICANN63 em Abu Dhabi. 

Em 5 de setembro de 2018, após uma revisão da proposta pelo Grupo de Trabalho da OTCA/ACTO, 
em uma reunião do Conselho de Cooperação Amazônica, os estados membros da OTCA/ACTO 
emitiram uma declaração afirmando que "…[o]s países amazônicos concluíram que a proposta não 
constitui uma base adequada para proteger seus direitos imanentes relacionados à delegação do 
TLD ‘.amazon’". 

Em 16 de setembro de 2018, a Diretoria da ICANN aprovou as resoluções 2018.09.16.12 e 
2018.09.16.13 que orientavam o CEO e presidente e CEO da ICANN a: "apoiar o desenvolvimento 
de uma solução para a delegação das cadeias de caracteres representadas nas solicitações do 

 
2 Consulte a Declaração Final do IRP sobre o .AMAZON: https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-final-
declaration-11jul17-en.pdf 
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.AMAZON que inclui o compartilhamento do uso desses domínios de primeiro nível com os estados 
membro da OTCA para incentivar a herança cultural dos países na região amazônica"; e "se 
possível, apresentar uma proposta à Diretoria sobre as solicitações do .AMAZON para ajudar a 
Diretoria a tomar uma decisão sobre a delegação das cadeias de caracteres representadas nas 
solicitações do .AMAZON". A Diretoria explicou na sua justificativa às resoluções que estava 
tomando as medidas necessárias para: “melhorar a possibilidade de delegação das solicitações do 
.AMAZON, conforme contemplado na declaração do Painel do IRP, reconhecendo, ao mesmo 
tempo, as questões de políticas públicas evidenciadas pelos conselhos do GAC nestas solicitações.” 

A Diretoria também declarou sua intenção de que esse trabalho “possa resultar em uma solução 
que permita dar prosseguimento às solicitações do .AMAZON de maneira alinhada aos conselhos e 
às contribuições do GAC sobre essa questão.”  

No Comunicado de Barcelona do ICANN63 (consulte 
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique), o GAC reconheceu a 
resolução da Diretoria de 16 de setembro de 2018. O GAC destacou que a justificativa da resolução 
afirmou que “[a] Diretoria está tomando essa medida hoje para melhorar a possibilidade de 
delegação das dez solicitações do .AMAZON… e, ao mesmo tempo, reconhece as questões de 
políticas públicas evidenciadas pelos conselhos do GAC nestas solicitações”. O GAC relembrou seu 
conselho de Abu Dhabi sobre a questão, onde "[o] GAC reconhece a necessidade de encontrar uma 
solução aceita mutuamente para os países amazônicos e para o solicitante e pede que a Diretoria 
continue facilitando esse trabalho que pode resultar em uma solução adequada". 

O Resumo pré-encontro para o ICANN64 em Kobe inclui três páginas de acontecimentos detalhados 
de atividades entre os encontros de Barcelona e Kobe. O Resumo pré-encontro para o ICANN65 em 
Marrakesh inclui outros acontecimentos detalhados que ocorreram entre os encontros de Kobe e 
Marrakesh. 
 
Acontecimentos recentes mais relevantes 
(Maio de 2019 a outubro de 2019)3 
 
Acontecimentos antes do ICANN65: 
 
Em 15 de maio de 2019, a Diretoria da ICANN (consulte a Resolução 2019.05.15.13) orientou o 
presidente e CEO da Organização ICANN, ou seu(s) designado(s), a continuar o processo das 
solicitações de .AMAZON de acordo com as políticas e procedimentos do Programa de Novos 
gTLDs. Essa orientação incluiu a publicação dos PICs (Public Interest Commitments, Compromissos 
de Interesse Público), conforme proposto pela Amazon Corporation, para um período de 
comentários públicos de 30 dias, conforme estabelecido nos procedimentos do Programa de Novos 
gTLDs. 
 

 
3 Informações históricas anteriores sobre este assunto (de março de 2019 a junho de 2019) podem ser encontradas no 
Resumo pré-encontro do GAC para o ICANN65.  Esse resumo pode ser encontrado no link: icann65-gac-briefing-05.2-
dot-amazon-update-v1-17jun19.pdf .  
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Ao fazer essa determinação, a Diretoria observou que, embora "reconheça a necessidade de 
equilibrar os interesses de todos os envolvidos e que precisa agir de maneira justa e transparente 
em todas as circunstâncias, ela também está ciente do tempo que já passou desde o envio das 
solicitações de .AMAZON em 2012 e desde que a Amazon Corporation venceu no Processo de 
Revisão Independente contra a ICANN em julho de 2017".  
 
A Diretoria disse que "considerou a proposta da Amazon Corporation tendo em visto todos os 
eventos anteriores, inclusive o conselho do GAC e a Declaração Final do IRP do Amazon".  A 
Diretoria também disse que considerou estar "em conformidade com o conselho operante do GAC 
sobre essa questão, conforme declarado no Comunicado de Abu Dhabi de novembro de 2017, para 
'continu(ar) facilitando as negociações entre os países que fazem parte da Organização do Tratado 
de Cooperação Amazônica (ACTO) e a Amazon Corporation com o objetivo de chegar a uma solução 
de aceitação mútua que permita o uso de .amazon como nome de domínio de primeiro nível'". 
 
Por fim, a Diretoria determinou "que a proposta da Amazon Corporation não é inconsistente com o 
conselho do GAC e que não há um motivo de política pública para as solicitações de .AMAZON não 
avançarem de acordo com o Programa de Novos gTLDs". 
 
Em 15 de junho de 2019, a Colômbia enviou à Diretoria da ICANN uma solicitação de 
reconsideração das resoluções 2019.05.15.13 a 2019.05.15.15 que foram aprovadas durante a 
reunião da Diretoria da ICANN em 15 de maio de 2019 (doravante “Solicitação de Reconsideração 
19-1”)(consulte o link de acesso na seção Documentos de referência importantes deste 
documento).   
 
Ações do GAC no ICANN65: 
 
Em 24 de junho de 2019, o GAC se reuniu em uma sessão plenária com os membros da Diretoria da 
ICANN no ICANN65 em Marrakesh. Durante a reunião, vários membros do GAC expressaram 
preocupações sobre:  

● a recente decisão da Diretoria de considerar aceitável a proposta feita em 17 de abril de 
2019 pela Amazon Corporation; 

● a recente decisão da Diretoria orientando a Organização ICANN a continuar o 
processamento de solicitações de .AMAZON de acordo com as políticas e os procedimentos 
do Programa de Novos gTLDs; e  

● a possibilidade de que o resultado do caso de .AMAZON abra precedentes para futuros 
casos similares de autorização de cadeias de caracteres delicadas consideradas de política 
pública pelo GAC.  

Vários membros do GAC fizeram referência ao Comunicado do GAC no ICANN60 em Abu Dhabi, em 
que o GAC reconhecia "a necessidade de encontrar uma solução aceita por todas as partes no caso 
das solicitações do gTLD .Amazon para os países afetados e a Amazon Corporation". Os 
comentários recebidos pela Diretoria indicavam preocupação de que tal solução aceita por todas as 
partes ainda não tenha sido encontrada. 
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Os membros da Diretoria da ICANN manifestaram opiniões variadas com relação a essas questões, 
dizendo que os conselhos do GAC tinham sido seguidos pela ICANN. Os membros da Diretoria 
destacaram o trabalho da Organização ICANN em facilitar o consenso entre as partes, mencionando 
que esse trabalho foi realizado de boa fé e com o "objetivo de encontrar uma solução aceita por 
todas as partes", conforme a indicação do conselho do GAC de Abu Dhabi. Os membros da Diretoria 
também mencionaram que a Diretoria leva os conselhos do GAC muito a sério, não só porque os 
considera importantes, mas também porque essa é a determinação do Estatuto da ICANN. Os 
membros da Diretoria indicaram que estão aguardando o Comunicado do GAC de Marrakesh e que 
estão prontos para responder a qualquer conselho consensual do GAC. 

Por outro lado, alguns membros do GAC pediram que as partes utilizem todos os meios possíveis de 
acordo com os procedimentos aplicáveis para chegar a uma solução aceita por todos. 

Ao final do ICANN65, o GAC publicou seu Comunicado em que incluiu o seguinte 
"Acompanhamento de conselhos anteriores" sobre o tópico das "solicitações de .AMAZON". 

"O GAC solicita que a Diretoria explique por escrito se e o motivo pelo qual considera que sua 
decisão de prosseguir com as solicitações de .AMAZON, com base na proposta que os oito 
países da Amazônia consideram insatisfatória diante das suas preocupações, cumpre com os 
conselhos do GAC.  

JUSTIFICATIVA 

Durante a reunião com a Diretoria da ICANN, vários membros do GAC expressaram 
preocupações com a recente decisão da Diretoria de considerar aceitável a proposta feita 
em 17 de abril de 2019 pela Amazon Corporation, orientando a Organização ICANN a 
continuar processando as solicitações de .AMAZON de acordo com as políticas e os 
procedimentos do Programa de Novos gTLDs. Também surgiram preocupações com a 
possibilidade de que o resultado do caso de .AMAZON abra precedentes para futuros casos 
similares de autorização de cadeias de caracteres delicadas consideradas de política pública 
pelo GAC. Vários membros mencionaram o Comunicado do ICANN60 em Abu Dhabi:  

a) na seção "V. Acompanhamento de conselhos anteriores", com relação à 
"Solicitação de .amazon e cadeias de caracteres relacionadas", "o GAC expressou a 
necessidade de encontrar uma solução aceita por todas as partes em relação ao caso 
das solicitações do gTLD .Amazon, tanto para os países afetados quanto para a 
Amazon Corporation"; e 

b) na seção "VII. Conselho consensual do GAC à Diretoria", com relação às 
"Solicitações de .amazon e cadeias de caracteres relacionadas", o GAC reconhece a 
necessidade de encontrar uma solução aceita por todas as partes para os países 
afetados e a Amazon Corporation para permitir o uso de .amazon como nome de 
domínio de primeiro nível".  

Vários membros também mencionaram a carta que o GAC enviou à Diretoria em 15 de 
março de 2018 em resposta à solicitação da Diretoria por "informações novas ou adicionais 
em relação ao conselho do GAC de que as solicitações da Amazon não avancem", em que foi 
declarado que "o GAC não tem informações adicionais para fornecer à Diretoria sobre essa 
questão, além de pedir que consultem o Comunicado do GAC de Abu Dhabi".  
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Alguns membros não concordam necessariamente com a base dessas preocupações, como 
foi articulado acima, nem com a interpretação dos conselhos do GAC sobre o assunto.  

Por outro lado, durante a discussão com a Diretoria da ICANN, alguns membros do GAC 
pediram que as partes utilizem todos os meios possíveis de acordo com os procedimentos 
aplicáveis para chegar a uma solução aceita por todos.  

Essa solicitação por uma resposta escrita da Diretoria deve ser considerada como um 
seguimento da discussão entre o GAC e a Diretoria durante o ICANN65 e não deve ser 
considerada como um novo conselho do GAC sobre essa questão". 

 
Acontecimentos desde o ICANN65:  

Comentários da GNSO 

Em 25 de julho, a GNSO (Generic Names Supporting Organisation, Organização de Apoio a Nomes 
Genéricos) enviou seus "comentários da GNSO sobre o Conselho do GAC" para a Diretoria (consulte 
https://gac.icann.org/file-
asset/public/GNSO%20Council%20Review%20of%20GAC%20Communique%20-%20Marrakech%20-
%20June%202019.pdf?language_id=1. A GNSO declarou:  

"Como este Conselho do GAC é apenas um pedido para que a Diretoria explique suas ações, 
o Conselho da GNSO não vê nenhum mal em que a Diretoria faça isso." 

Consideração da Diretoria sobre a Solicitação de Reconsideração 19-1 da Colômbia 

Em 14 de agosto de 2019 o BAMC (Board Accountability Mechanisms Committee, Comitê de 
Mecanismos de Responsabilidade da Diretoria) da ICANN considerou a Solicitação de 
Reconsideração 19-1 enviada pela Colômbia (consulte https://www.icann.org/resources/board-
material/agenda-bamc-2019-08-14-en). O BAMC redigiu um documento de 35 páginas que concluiu 
com uma recomendação indicando:  

"O BAMC considerou os méritos da Solicitação 19-1 e, com base no precedente, conclui que 
nem a Diretoria nem a equipe realizou nenhuma ação sem considerar informações 
significativas, com base em informações relevantes falsas ou incorretas ou em violação ao 
Estatuto da ICANN. Sendo assim, o BAMC recomenda que a Diretoria negue a Solicitação 19-
1." 

Em 23 de agosto de 2019, o secretário geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 
apresentou à ICANN uma declaração conjunta dos presidentes dos estados associados e estados 
membros do Mercosul, que é o resultado da Cúpula de Presidentes do Mercosul, realizada em 17 e 
18 de julho de 2019 em Santa Fé, Argentina.  A declaração serviu para "destacar a preocupação dos 
estados membros relevantes com relação à decisão tomada pela Diretoria da ICANN de delegar o 
domínio de primeiro nível .amazon à Amazon Inc. com exclusividade". 

Resposta do scorecard da Diretoria ao Comunicado do GAC 
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Em 8 de setembro de 2019, a Diretoria da ICANN aprovou sua resposta de Scorecard ao 
Comunicado de Marrakesh do GAC.  Sobre as solicitações de .AMAZON, a Diretoria declarou que: 

"O GAC solicita que a Diretoria da ICANN explique por escrito se e o motivo pelo qual a 
Diretoria da ICANN considera que sua decisão de prosseguir com a solicitação de .AMAZON, 
com base na proposta que os oito países da Amazônia consideram insatisfatória diante das 
suas preocupações, cumpre com os conselhos do GAC." 

A Diretoria redigiu uma explicação de 985 palavras no Scorecard (consulte 
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-scorecard-
08sep19-en.pdf) com a seguinte conclusão: 

"Sendo assim, a Diretoria atendeu ao conselho do GAC de Abu Dhabi, considerando que o 
presidente e CEO da Organização ICANN promoveu discussões entre as duas partes por mais 
de um ano. Da mesma forma, a Diretoria recebeu contribuições suficientes e tinha os 
materiais necessários para tomar essa decisão..." 

e declarou que: 
"A Diretoria entende que alguns membros do GAC tenham preocupações relacionadas a essa 
resolução, mas espera que as informações acima expliquem os motivos pelos quais a 
Diretoria tomou essa medida." 

Decisão da Diretoria sobre a Solicitação de Reconsideração 19-1 da Colômbia 

Além disso, em 8 de setembro de 2019, a Diretoria da ICANN considerou a recomendação de 14 de 
agosto de 2019 do BAMC e resolveu adotar a recomendação de 14 de agosto de 2019 do BAMC 
sobre a Solicitação de Reconsideração 19-1 da Colômbia.  Como justificativa para essa decisão, a 
Diretoria declarou: 

● A Diretoria não deixou de considerar informações importantes antes de adotar as 
resoluções;  

● A Diretoria não adotou as resoluções de 15 de maio de 2019 com base em informações 
falsas ou incorretas; 

● A adoção das resoluções pela Diretoria foi consistente com o Estatuto da ICANN; e 
● Nenhuma reunião foi agendada com o RySG para falar sobre um possível processo para a 

modificação de PICs. 

Oportunidade para comentários sobre os PICs da Amazon Corporation 

Após a decisão da Diretoria, em 13 de setembro de 2019, o presidente do GAC alertou o GAC que 
os PICs (Public Interest Commitments, Compromissos de Interesse Público) da Amazon Corporation, 
juntamente com a Especificação 13 proposta, haviam sido disponibilizados para comentários 
públicos pela Organização ICANN (consulte https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-
September/017877.html. Foi observado que os documentos, juntamente com informações 
adicionais referentes às solicitações, estavam disponíveis em: 
  

● xn—cckwcxetd: https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/929 
[gtldresult.icann.org] 
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● xn--jlq480n2rg: https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/926 
[gtldresult.icann.org] 

● .AMAZON: https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails/984 
[gtldresult.icann.org] 
  

e que os envios para as solicitações de .AMAZON da Especificação 13 proposta estavam disponíveis 
em: https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-
applications [newgtlds.icann.org]. Os membros do GAC foram informados que os PICs e a 
Especificação 13 estariam abertos para comentários até 12 de outubro de 2019. 
 
Antes do prazo de envio de 12 de outubro de 2019, representantes do Brasil, do Equador e da OTCA 
enviaram comentários sobre os Compromissos de Interesse Público da Amazon Corporation.  Esses 
comentários foram compartilhados na lista de e-mails do GAC e os links para eles foram publicados 
na página da web da Divisão Global de Domínios da ICANN: 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-
applications. Os links para os comentários individuais podem ser encontrados na seção 
Documentos de referência importantes deste documento de resumo. 

Ação do GAC 

Durante esta sessão, o GAC debaterá sobre os acontecimentos mais recentes sobre a solicitações 
de .AMAZON, ouvirá as opiniões de representantes dos países interessados e, se necessário, 
discutirá uma possível continuação da conversa pelo GAC ou membros do GAC. 

Documentos de referência importantes 

Documentos e resoluções recentes (2019) importantes da Diretoria da ICANN: 

● 10 de março de 2019 — Resolução da Diretoria da ICANN (2019.03.10.01) — 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-10-en#1.a 

● 15 de maio de 2019 — Resolução da Diretoria da ICANN (2019.05.15.13) — 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.c 

● 14 de agosto de 2019 — Recomendação do BAMC (Board Accountability Mechanisms 
Committee, Comitê de Mecanismos de Responsabilidade da Diretoria) — Solicitação de 
Reconsideração 19-1 — https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-1-
colombian-bamc-recommendation-14aug19-en.pdf 

● 8 de setembro de 2019 — Resolução da Diretoria da ICANN (2019.09.08..08) adotando a 
Recomendação de 14 de agosto de 2019 do BAMC sobre a Solicitação de Reconsideração 
19-1 — https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-09-08-en#2.b 

Correspondências recentes importantes — um pouco antes e após o ICANN65 Marrakesh: 
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● 4 de junho de 2019 — carta do embaixador Arturo Jarama diretor do Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores do Peru RE: Solicitação do novo 
gTLD .AMAZON, com a "Declaração especial do Conselho Presidencial Andino sobre o uso de 
novas tecnologias e o TLD .amazon", assinada pelos presidentes do Peru, Colômbia, Bolívia e 
Equador — https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/jarama-to-chalaby-
04jun19-en.pdf  

● 13 de junho de 2019 — carta em resposta ao embaixador Arturo Jarama enviada por Goran 
Marby, CEO da ICANN, informando que “de acordo com a resolução 2019.05.15.13, a 
Organização ICANN agora dará prosseguimento às solicitações de .AMAZON" — 
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-jarama-13jun19-en.pdf 

● 15 de junho de 2019 — Solicitação de Reconsideração da Colômbia referente às resolução 
da Diretoria da ICANN 2019.05.15.13 a 2019.05.15.15 sobre o .Amazon — 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-June/017736.html (documento não 
disponível publicamente no site ICANN.org como uma publicação informativa; o link remete 
à lista particular de e-mails do GAC) 

● 23 de agosto de 2019 — envio da Declaração Conjunta dos presidentes dos estados 
associados e estados membros do Mercosul, que é o resultado da Cúpula de Presidentes do 
Mercosul, realizada em 17 e 18 de julho de 2019 em Santa Fé, Argentina — 
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/moreira-to-marby-23aug19-en.pdf 

● 13 de setembro de 2019 — aviso enviado ao GAC do presidente do GAC sobre a 
disponibilidade de considerações de interesse público do .AMAZON e a Especificação 13 
para Comentários Públicos até 12 de outubro de 2019 — 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-September/017877.html 

● 9 de outubro de 2019 — comentário do representante do Brasil no GAC sobre a solicitação 
.amazon e PIC — https://mm.icann.org/pipermail/spec13-request/2019-
October/000011.html 

● 11 de outubro de 2019 — carta do embaixador do Equador no Brasil para o presidente e 
CEO da ICANN apresentando os comentários do Equador sobre os PICs da Amazon — 
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/attachments/20191012/98816e56/NOTA4-7-
047-2019-0001.jpeg (imagem em JPEG da carta compartilhada na lista de e-mails do GAC) 

● 11 de outubro de 2019 — comentários da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica sobre o "Compromisso de Interesse Público" referente à atribuição do domínio 
de primeiro nível ponto Amazon apresentada pela Amazon Inc. — 
https://mm.icann.org/pipermail/spec13-request/2019-October/000013.html 

Mais informações 

● ICANN64 — Resumo pré-encontro de Kobe para o GAC — .AMAZON — Bloco 2 — 
Acompanhamento do GAC de Assuntos Específicos, Sessão  2.3 .Amazon — 
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https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann64%20-%20gac%20briefing%20-
%20.amazon-%20version2.pdf?language_id=1 

● ICANN65 — Resumo pré-encontro de Marrakesh para o GAC — ponto Amazon — Bloco 5 — 
Sessão 5.2 — https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-05.2-dot-amazon-
update-v1-17jun19.pdf?language_id=1 

● Comunicado do GAC do ICANN65 — https://gac.icann.org/contentMigrated/icann65-
marrakech-communique 
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