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Futuras datas importantes 
Até o final de janeiro de 2018, 49 pontos iniciais de consenso aproximado foram acordados durante as 
deliberações iterativas e contínuas. Outras oportunidades para contribuições formais e informais serão 
disponibilizadas durante as deliberações do WG. O WG pretende iniciar a elaboração do seu Relatório 
Inicial sobre a fase 1 do PDP (identificar os requisitos de políticas) durante o primeiro semestre de 
2018. 
 
Resumo 
Em 2012, em resposta às recomendações da primeira Equipe de Revisão de WHOIS, a Diretoria adotou 
uma abordagem de duas vias que simultaneamente orientava a ICANN a (1) implementar melhorias 
no atual sistema de WHOIS com base no Plano de Ação elaborado a partir das recomendações da 
Equipe de Revisão de WHOIS e (2) iniciar um novo esforço, concretizado por meio da criação do EWG 
(Expert Working Group, Grupo de Trabalho de Especialistas), para se concentrar na finalidade e na 
prestação de serviços de diretório de gTLDs, a fim de servir como alicerce para um PDP (Policy 
Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) da GNSO iniciado pela Diretoria. 
 
O Relatório Final do Grupo de Trabalho de Especialistas contém um modelo proposto e princípios 
detalhados para servir de alicerce para um PDP como um suporte para a criação da próxima geração 
de serviços de diretório de registro para substituir o WHOIS. Esse Relatório Final contém mais de 160 
páginas de recomendações e princípios complexos a serem considerados no PDP da GNSO. Para 
gerenciar com eficiência o PDP nessa grande escala, um grupo informal de membros da Diretoria e 
consultores da GNSO trabalharam juntos para desenvolver a estrutura que foi aprovada pela Diretoria 
da ICANN em 26 de abril de 2015. Em decorrência disso, a Diretoria confirmou novamente sua 
solicitação de um processo de desenvolvimento de políticas da GNSO iniciado pela Diretoria a fim de 
definir a finalidade da coleta, do gerenciamento e do fornecimento de acesso a dados de registro de 
gTLDs, bem como considerar proteções para assegurar os dados, usando as recomendações no 
Relatório Final do EWG como uma contribuição e, se apropriado, como um alicerce para uma nova 
política para gTLDs. O Relatório de Assunto Preliminar foi disponibilizado para comentários públicos 
em 13 de julho de 2015. O fórum para comentários públicos foi encerrado em 6 de setembro e 
recebeu 13 comentários, inclusive uma contribuição do GAC. O Relatório de Assunto Final foi enviado 
para o Conselho da GNSO em 7 de outubro de 2015 e o regulamento para o PDP WG foi adotado na 
reunião do Conselho de 17 de novembro de 2015, seguido pelo lançamento de uma convocação de 
voluntários para participar no WG no início de janeiro de 2016. O Grupo de Trabalho realizou sua 
primeira reunião em 26 de janeiro de 2016 e continua se reunindo uma vez por semana. O plano de 
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trabalho do WG pode ser encontrado aqui: https://community.icann.org/x/oIxlAw. O WG desenvolveu 
uma lista de possíveis requisitos. Essa lista servirá como base para dar continuidade às deliberações. 
Essa lista passou por uma triagem a fim de facilitar a revisão e a consideração desses possíveis 
requisitos juntamente com os casos de uso que foram desenvolvidos. Enquanto isso, o Grupo de 
Trabalho identificou os principais conceitos sobre perguntas fundamentais para ajudar a finalizar os 
possíveis requisitos para as perguntas do regulamento do Grupo de Trabalho relacionadas ao RDS, 
usuários/finalidades, elementos de dados, privacidade e acesso, começando por conceitos básicos 
para um MPDS (Minimum Public Data Set, Conjunto de Dados Públicos Mínimos). Mais recentemente, 
o Grupo de Trabalho tem avaliado casos de uso e finalidades do RDS em mais detalhes pelo uso de 
várias subequipes (para ver os resultados produzidos por DTs, consulte 
https://community.icann.org/x/p4xlAw), usando o Relatório Final do EWG (Expert Working Group, 
Grupo de Trabalho de Especialistas) sobre os Serviços de Diretório de gTLDs como um ponto de 
partida para a discussão. 
 
Além disso, o Grupo de Trabalho entrou em contato com vários operadores de registro de ccTLDs e 
enviou a eles perguntas selecionadas sobre suas políticas e práticas relacionadas à conformidade com 
as leis de proteções aplicáveis de privacidade e dados, como o GDPR (General Data Protection 
Regulation, Regulamento de Proteção de Dados Gerais) da UE. O feedback sendo coletado fará parte 
das deliberações do Grupo de Trabalho sobre os conceitos básicos no futuro. Além disso, o Grupo de 
Trabalho obteve uma análise legal independente sobre as perguntas originalmente desenvolvidas para 
os especialistas sênior em privacidade da UE que participaram do ICANN58 para ajudar a informar 
suas deliberações. As respostas dos especialistas sênior em privacidade da UE e do consultor legal 
independente complementarão o feedback dos operadores de registros de ccTLDs para informar as 
deliberações do Grupo de Trabalho sobre o impacto das leis de proteção dos dados nos serviços de 
diretório e dados de registro no futuro. 
 
Status de oportunidade de envolvimento 

  
Após a adoção do regulamento para o Grupo de Trabalho de PDP, uma convocação de voluntários foi 
divulgada para formar o Grupo de Trabalho de PDP, que está aberto a todos os interessados em 
participar. O WG entrou em contato com os Grupos de Partes Interessadas e os Grupos Constituintes 
da GNSO, bem como com as Organizações de Apoio e os Comitês Consultivos da ICANN, para solicitar 
contribuições antecipadas a fim de ajudar nas deliberações do Grupo de Trabalho (consulte 
https://community.icann.org/x/pYxlAw). 
 
Outras informações 

• Wiki do RDS: https://community.icann.org/display/gTLDRDS/Next-
Generation+gTLD+Registration+Directory+Services+to+Replace+Whois 

• Regulamento do PDP WG: http://gnso.icann.org/en/drafts/whois-ng-gtld-rds-charter-07oct15-
en.pdf 

• Relatório de Assunto Final: http://whois.icann.org/sites/default/files/files/final-issue-report-
next-generation-rds-07oct15-en.pdf 
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• Relatório de Assunto Preliminar: http://whois.icann.org/sites/default/files/files/rds-prelim-
issue-13jul15-en.pdf 

• Fórum para Comentários Públicos: https://www.icann.org/public-comments/rds-prelim-issue-
2015-07-13-en 

• Resolução da Diretoria: https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-
04-26-en#1.f 
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