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Objetivo da sessão 

O Grupo de Trabalho de Segurança Pública do GAC (PSWG) fará uma atualização sobre seu 

trabalho, em consistência com os objetivos estratégicos de reduzir o abuso do DNS e os crimes 

cibernéticos, preservar e melhorar o acesso a dados de registro de domínios (e sua precisão) e 

garantir a operação eficaz do PSWG, além do bom relacionamento com as partes interessadas. 
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Histórico 

Os representantes de órgãos de aplicação da lei e proteção do consumidor do mundo todo 

participam de deliberações sobre políticas de Internet na ICANN e por meio dos Registros Regionais 

da Internet (AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC e RIPE NCC).  

O foco inicial dos órgãos de segurança pública na ICANN era a necessidade de informações abertas 

e precisas de WHOIS para investigações internacionais para a aplicação da lei. No entanto, esse 

trabalho logo aumentou, incluindo a prevenção e resposta à exploração de registros de domínio 

para fins maliciosos ou criminosos (também chamado de “abuso do DNS”). 

No trabalho inicial com o GAC e a comunidade da ICANN, os órgãos de segurança pública fizeram 

contribuições importantes que continuam embasando as deliberações de políticas da ICANN e as 

obrigações das partes interessadas até hoje. Tais contribuições incluem: 

● Reconhecimento dos usos legítimos do WHOIS, conforme refletem os Princípios do GAC 

com relação aos Serviços de WHOIS para gTLDs no Comunicado do GAC de Lisboa (28 de 

março de 2007). Esses princípios costumam ser mencionados pelo GAC nos comentários 

(por exemplo, nos recentes comentários do GAC sobre as recomendações da revisão do 

RDS-WHOIS2, 23 de dezembro de 2019) ou nas recomendações para a Diretoria da ICANN 

(consulte as justificativas das recomendações no Comunicado do GAC de San Juan, 15 de 

março de 2018); 

● Recomendações de auditoria para a ICANN,1 apoiadas no Comunicado do GAC de Bruxelas 

(25 de junho de 2010), que geraram emendas contratuais no Contrato de Credenciamento 

de Registradores (RAA) de 2013, adotado pela Diretoria da ICANN em 27 de junho de 2013; 

e 

● Introdução de proteções do GAC para novos gTLDs no Comunicado do GAC de Pequim {11 

de abril de 2013), que gerou disposições específicas relacionadas ao compromisso de 

interesse público na Especificação 11 do Contrato de Registro de Novos gTLDs 

No Comunicado do GAC de Cingapura (11 de fevereiro de 2015), o GAC concordou em estabelecer 

um Grupo de Trabalho para Segurança Pública e Cumprimento da Lei. No encontro ICANN53 em 

Buenos Aires, o GAC aprovou os Termos de Referência do Grupo de Trabalho de Segurança Pública 

(PSWG) como foco nos “aspectos das políticas e dos procedimentos da ICANN com implicações na 

segurança do público”. 

 

Questões 

Como reflete o atual Plano de trabalho 2020-2021, aprovado pelo GAC em 16 de março de 2020, o 

PSWG está buscando: 

● Desenvolver recursos de redução de abusos do DNS e crimes cibernéticos (objetivo 

estratégico #1), ou seja, desenvolver recursos na ICANN e na comunidade de cumprimento 

da lei para evitar e reduzir abusos que envolvam o DNS como recurso essencial 

 
1 Consulte Recomendações de auditoria de cumprimento da lei (Out. 2009) 

https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-whois-services
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-principles-regarding-whois-services
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann28-lisbon-communique
https://mm.icann.org/pipermail/comments-rds-whois2-rt-final-report-08oct19/attachments/20191223/066f23c4/final-gac-comments-rds-whois2-review-final-report-20dec19-0001.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-san-juan-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann38-brussels-communique
https://www.icann.org/en/system/files/files/raa-law-enforcement-recommendations-01mar12-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en
https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann46-beijing-communique
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification11
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann52-singapore-communique
https://gac.icann.org/working-group/public/gac-pswg-terms-of-reference-gac-website-main
https://gac.icann.org/working-group/public/gac-pswg-terms-of-reference-gac-website-main
https://gac.icann.org/file-asset/public/pswg-work-plan-2020-2021.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/public/lea-due-diligence-recommendation-icann-oct09.pdf?language_id=1
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● Manter e melhorar a eficácia dos dados de registro de nomes de domínio (objetivo 

estratégico #2), ou seja, garantir a acessibilidade contínua e melhorar a precisão das 

informações de registro de domínios, em consistência com as estruturas de regulamentação 

de privacidade em vigor  

 

Proposta da liderança para ações do GAC durante o ICANN70 

1. Analisar o status e o progresso do Plano de trabalho do PSWG aprovado pelo GAC em 16 

de março de 2020, conforme descrito no anexo deste documento. 

2. Os membros do GAC devem considerar incentivar os órgãos de segurança pública 

relevantes (órgãos de cumprimento da lei penal e civil, e de proteção do consumidor) a 

compartilhar suas experiências, desafios e sucessos no espaço do DNS, além de cooperar 

com o PSWG caso sua experiência operacional, expertise e questões de políticas sejam 

necessárias. O Grupo de Trabalho conta com a participação contínua das partes 

interessadas e está sempre em busca de voluntários para contribuir e assumir papéis de 

liderança na condução do trabalho do PSWG. 
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Principais documentos de referência 

● Plano de trabalho do PSWG 2020-2021 (16 de março de 2020)  

Mais informações 

● Documento do GAC sobre Abuso do DNS - ICANN70 

● Documento do GAC sobre Política de Proteção de Dados e WHOIS - ICANN70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração do documento 

Encontro Fórum Virtual da Comunidade ICANN70, de 22 a 25 de março de 2021 

Título Atualização do PSWG 

Distribuição Membros do GAC (antes do encontro) e público (depois do encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 9 de março de 2020 

 

https://gac.icann.org/file-asset/public/pswg-work-plan-2020-2021.pdf
https://gac.icann.org/sessions/icann70-session-8-gac-discussion-on-dns-abuse-mitigation-1-2
https://gac.icann.org/sessions/icann70-session-4-gac-discussion-on-rds-whois-and-data-protection
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Anexo 1 - Plano de trabalho do PSWG 2020-2021 

Anexo 2 - Relatório de progresso do plano de trabalho do PSWG 2020-2021 
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