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Futuras datas importantes 
O WG (Working Group, Grupo de Trabalho) está na etapa final das suas atividades, tendo 
concluído a revisão de todos os quarenta e seis comentários recebidos (inclusive do GAC) sobre o 
Relatório Inicial do grupo disponibilizado para comentários públicos no final de janeiro de 2017. 
O WG considerou fatos novos ou adicionais, argumentos legais e perspectivas apresentadas pelos 
comentários públicos. No momento, o WG está considerando diversas opções de políticas que 
foram sugeridas com relação ao assunto pendente de imunidade jurisdicional ara OGIs, nos casos 
em que um processo judicial seja iniciado por um registrante afetado. O WG espera concluir a 
fase final desse trabalho até o início de 2018. 
 
Resumo 
Esse PDP (Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) surgiu com 
base em uma recomendação de consenso do Grupo de Trabalho de PDP anterior da GNSO sobre 
a Proteção dos Nomes de Organizações Internacionais em todos os gTLDs (WG de OGIs/ONGIs). 
O Conselho da GNSO deveria solicitar um Relatório de Assunto, como uma etapa anterior a um 
possível PDP, para explorar possíveis correções nos mecanismos de proteção de direitos de 
reparação existentes, ou seja, a URDP (Uniform Dispute Resolution Policy, Política de Resolução 
Uniforme de Disputas) e o procedimento de URS (Uniform Rapid Suspension, Suspensão Rápida 
Uniforme), a fim de atender às necessidades específicas de OGIs (Organizações Governamentais 
Internacionais) e ONGIs (Organizações Não Governamentais Internacionais). 
 
Status de oportunidade de envolvimento 
 

 
 
Em 2 de junho de 2014 o Conselho da GNSO decidiu iniciar o PDP após sua revisão do Relatório 
de Assunto Final e, em 25 de junho, o Conselho da GNSO adotou o regulamento para a formação 
do Grupo de Trabalho do PDP. Em 20 de janeiro de 2017, o WG disponibilizou seu Relatório Inicial 
para comentários públicos. Como parte da preparação das suas recomendações preliminares, o 
WG consultou um especialista externo sobre a questão da imunidade jurisdicional de OGIs e 
revisou a proposta do pequeno grupo de OGIs enviada ao GAC e ao Conselho da GNSO em 
outubro de 2016. O texto completo da opinião legal do especialista e a proposta do pequeno 
grupo de OGIs estão incluídos como anexos no Relatório Inicial do WG. 

http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201406
http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-final-25may14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-final-25may14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201406
https://www.icann.org/public-comments/igo-ingo-crp-access-initial-2017-01-20-en


 
Durante o período para comentários públicos do Relatório Inicial, foram recebidas contribuições 
do GAC, do governo dos Estados Unidos e de várias OGIs, bem como de diversos Grupos de 
Partes Interessadas e Grupos Constituintes da GNSO e membros da comunidade. O WG revisou 
todos os comentários recebidos, bem como as contribuições da comunidade do ICANN59 e do 
ICANN60. Devido às contribuições da comunidade, as recomendações finais do grupo deverão 
incluir algumas modificações com relação às iniciais. 
 
Informações adicionais: 
 

• Texto do Relatório Inicial do WG: https://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-crp-access-
initial-19jan17-en.pdf  

• Regulamento do PDP (conforme adotado pelo Conselho da GNSO em 25 de junho de 
2014): http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-access-charter-24jun14-en.pdf  

• Disposições aditadas do Regulamento: 
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20150416-3  

• Espaço na Wiki do WG, incluindo documentos de referência e as atualizações mais 
recentes sobre as reuniões e as deliberações do WG: 
https://community.icann.org/x/37rhAg 

https://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-crp-access-initial-19jan17-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/issues/igo-ingo-crp-access-initial-19jan17-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/drafts/igo-ingo-crp-access-charter-24jun14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20150416-3
https://community.icann.org/x/37rhAg

