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Futuras datas importantes 
A IRT (Implementation Review Team, Equipe de Revisão de Implementação) sobre o Programa de 
Credenciamento de Provedores de Serviço de Proxy e Privacidade se reúne semanalmente, às terças-
feiras, às 14h UTC. Informações adicionais sobre o trabalho da IRT estão disponíveis na wiki da 
comunidade da ICANN, 
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation. 
Os membros do GAC estão convidados a se inscrever para essa IRT como participantes ativos ou 
observadores. 
 
A Diretoria da ICANN orientou a IRT a continuar trabalhando com o PSWG (Public Safety Working Group, 
Grupo de Trabalho sobre Segurança Pública) do GAC (Governmental Advisory Committee, Comitê 
Consultivo para Assuntos Governamentais) para abordar as preocupações do GAC com relação ao 
credenciamento de provedores de serviços de privacidade e proxy.  A organização da ICANN iniciou uma 
consulta com o PSWG para desenvolver uma proposta para a estrutura que estabelecerá os requisitos 
para as respostas dos provedores de serviços de privacidade e proxy às solicitações das autoridades 
legais fiscalizadoras. O PSWG entregou sua estrutura proposta para a IRT em maio. A IRT e o PSWG se 
reuniram para discutir essa proposta no ICANN59. 
 
A IRT continua ajustando a versão preliminar da política de credenciamento, do contrato de 
credenciamento (inclusive a estrutura de autoridade dos organismos encarregados pelo cumprimento 
das leis) entre outros requisitos preliminares do programa. Os membros do PSWG que fazem parte da 
IRT estão a par e participam dessas discussões. Espera-se que, depois que a IRT concluir os ajustes 
desses documentos, eles sejam disponibilizados para comentários públicos. No momento, é possível 
que o período para comentários públicos seja iniciado antes do ICANN60. O cronograma do projeto, 
disponível no site da ICANN, será revisado pela IRT e atualizado trimestralmente. 
 
A data final de implementação deste programa (o início de vigência contratual e da política) dependerá 
principalmente no andamento do trabalho da IRT e do volume de trabalho exigido da IRT em 
decorrência dos comentários públicos. 
 
Resumo 
O RAA (Registrar Accreditation Agreement, Contrato de Credenciamento de Registradores) é o contrato 
que governa o relacionamento entre a ICANN e seus registradores credenciados (um diretório de 
registradores credenciados pode ser encontrado em http://www.internic.net/regist.html). Suas 
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disposições também poderão afetar os registrantes e terceiros envolvidos no sistema de nomes de 
domínio. Em junho de 2013, a Diretoria da ICANN aprovou um novo RAA de 2013 (suas disposições 
podem ser encontradas em http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-
27jun13-en.pdf). Nas negociações iniciais para o RAA de 2013 entre a ICANN e o Grupo de Partes 
Interessadas de Registradores em outubro de 2011, a Diretoria da ICANN também havia solicitado um 
Relatório de Assunto da GNSO que, após a conclusão das negociações do RAA, daria início a um PDP 
(Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) da GNSO para abordar as 
questões pendentes que não foram resolvidas nas negociações do RAA e que seriam adequadas para um 
PDP. O Conselho da GNSO aprovou o regulamento para esse trabalho no encontro de 31 de outubro de 
2013 e um Grupo de Trabalho foi formado.  
 
O WG publicou seu Relatório Inicial para comentários públicos em 5 de maio: 
https://www.icann.org/public-comments/ppsai-initial-2015-05-05-en. Devido ao grande volume 
incomum de comentários recebidos (incluindo mais de 11.000 comentários públicos e quase 150 
respostas de pesquisa), o WG prorrogou seu cronograma para considerar de maneira cuidadosa e 
detalhada todas as contribuições recebidas. Depois de concluir a revisão de todos os comentários, o WG 
finalizou o Relatório Final e o enviou para o Conselho da GNSO em 7 de dezembro de 2015. Em 21 de 
janeiro de 2016, o Conselho da GNSO votou unanimemente para aprovar todas as recomendações 
contidas no Relatório Final do WG, sendo que todas elas obtiveram consenso total entre os membros do 
WG. Em conformidade com os requisitos do Estatuto da ICANN, um fórum para comentários públicos foi 
aberto sobre as recomendações finais de 5 de fevereiro a 16 de março (https://www.icann.org/public-
comments/ppsai-recommendations-2016-02-05-en). O Conselho da GNSO aprovou o encaminhamento 
de um Relatório de Recomendações para a Diretoria da ICANN em 18 de fevereiro e uma notificação foi 
enviada ao GAC em 19 de fevereiro.  
 
Em maio de 2016, a Diretoria da ICANN confirmou o recebimento das recomendações da GNSO e 
solicitou mais tempo para considerá-las, inclusive mais tempo para o fornecimento e consideração de 
conselhos do GAC, se houver. O GAC organizou uma sessão no ICANN56 sobre o assunto e forneceu 
conselhos no seu Comunicado de Helsinque para a Diretoria da ICANN de que “orientasse a IRT 
(Implementation Review Team, Equipe de Revisão de Implementação) a garantir que as preocupações 
do GAC fossem efetivamente consideradas na fase de implementação o máximo possível”. Em 9 de 
agosto, a Diretoria aprovou as recomendações do PDP e reconheceu os conselhos do GAC, que serão 
considerados para fornecer mais informações à IRT (Implementation Review Team, Equipe de Revisão 
de Implementação) que será formada.  
 
A IRT foi formada e começou suas reuniões em outubro. Aproximadamente 40 voluntários se 
inscreveram para a IRT, incluindo vários voluntários do PSWG do GAC.  
 
Em dezembro, a Diretoria da ICANN adotou um cartão de pontos, Conselhos do GAC — Comunicado de 
Helsinque: Ações e Atualizações. Nesse cartão de pontos, a Diretoria: 
 

• Aceitou o conselho do GAC com relação a esse programa e afirmou que continuará incentivando 
o diálogo de maneira construtiva para lidar com as preocupações do GAC à medida que 
prossegue a implementação de políticas; 

• Observou que membros do PSWG se juntaram à IRT e incentivou a IRT a continuar trabalhando 
com o PSWG para solucionar as preocupações apresentadas pelo GAC quanto ao 
credenciamento de provedores de serviços de privacidade e proxy; e 

• Afirmou que usará os processos existentes no Estatuto da ICANN e no Processo de Consulta 
entre a Diretoria e o GAC para resolver quaisquer conselhos adicionais do GAC relacionados ao 
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credenciamento de provedores de serviços de privacidade e proxy. A Diretoria também 
observou que a Estrutura de Implementação de Políticas de Consenso existente da ICANN 
permite que novos problemas de políticas que surgirem durante a implementação sejam 
encaminhados de volta para o órgão de política apropriado, nesse caso, a GNSO. 

 
 
 
 
Status de oportunidade de envolvimento  
 

 
 
Este projeto está agora na fase de implementação. O GAC está convidado a participar da Equipe de 
Revisão de Implementação, particularmente porque o Grupo de Trabalho sobre Segurança Pública 
trabalha para desenvolver uma estrutura proposta para as respostas de provedores de serviços de 
privacidade e proxy credenciados às solicitações de autoridades legais fiscalizadoras. De acordo com o 
Estatuto da ICANN, todo conselho do GAC apresentado em tempo hábil deverá ser considerado 
plenamente pela Diretoria. 
 
Outras informações 
Página da wiki da Equipe de Revisão de Implementação 
https://community.icann.org/display/IRT/Privacy+and+Proxy+Services+Accreditation+Implementation 
Regulamento do WG: http://gnso.icann.org/en/drafts/raa-pp-charter-22oct13-en.pdf  
Espaço de trabalho do WG: https://community.icann.org/x/9iCfAg  
Relatório Inicial do WG: http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsai-initial-05may15-en.pdf  
Relatório Final do WG: 
http://gnso.icann.org/en/issues/raa/ppsai-final-07dec15-en.pdf  
Resolução do Conselho da GNSO aprovando o Relatório Final: 
http://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201601  
Relatório de Recomendações do Conselho da GNSO para a Diretoria da ICANN: 
http://gnso.icann.org/en/drafts/council-board-ppsai-recommendations-09feb16-en.pdf  
Notificação da Diretoria da ICANN para o GAC: 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27492514/2016-02-19-Steve-Crocker-to-Thomas-
Schneider-GNSO-PDP.pdf?version=1&modificationDate=1456046942000&api=v2  
Resolução da Diretoria da ICANN de maio de 2016: https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2016-05-15-en#2.a  
Comunicado de Helsinque do GAC: 
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/20160630_GAC%20ICANN%2056%20Comm
unique_FINAL%20%5B1%5D.pdf?version=1&modificationDate=1469016353728&api=v2  
Resolução da Diretoria da ICANN de agosto de 2016: https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2016-08-09-en#2.e  
Resolução da Diretoria da ICANN de dezembro de 2016: https://www.icann.org/resources/board-
material/resolutions-2016-12-13-en#1.d 
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