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Futuras datas importantes 
O WG (Working Group, Grupo de Trabalho) está se preparando para trabalhar com uma empresa de 
elaboração de pesquisas a fim de desenvolver e realizar pesquisas voltadas a diversos grupos de 
participantes. O objetivo é coletar dados e opiniões sobre o uso e a eficiência dos serviços do Período 
Experimental e de Reivindicações de Marca que são oferecidos pelo TMCH (Trademark Clearinghouse, 
Centro de Informações de Marcas). Em janeiro de 2018, a ICANN emitiu uma RFP (Request for Proposal, 
Solicitação de Propostas) buscando um ou mais fornecedores qualificados para desenvolver e realizar 
as pesquisas necessárias. Ao mesmo tempo, uma Subequipe do Grupo de Trabalho continua 
finalizando as orientações que serão enviadas aos fornecedores sendo selecionados durante a fase de 
interação do processo de RFP. Essa Subequipe também examinará as possíveis necessidades de dados 
referentes às perguntas preliminares acordadas para analisar os RPMs (Rights Protection Mechanisms, 
Mecanismos de Proteção de Direitos) Adicionais do Mercado sendo oferecidos atualmente de maneira 
voluntária por alguns operadores de registro. 
 
Enquanto isso, o WG começou a trabalhar na revisão do procedimento de resolução de disputas de 
URS (Uniform Rapid Suspension, Suspensão Rápida Uniforme). O grupo chegou a um acordo 
preliminar sobre uma lista de tópicos para avaliar a URS derivada das perguntas originais na 
Regulamento do PDP e nas sugestões adicionais recebidas. No momento, o WG está decidindo se deve 
prosseguir com a extração de dados e de que maneira para avaliar os casos de URS. Com a 
necessidade acordada de coletar e analisar os dados, o WG espera chegar na Fase Um deste PDP de 
duas fases até o início de 2019. 
 
Resumo 
Os RPMs (Rights Protection Mechanisms, Mecanismos de Proteção de Direitos) sendo revisados neste 
PDP dizem respeito às políticas e aos processos que foram desenvolvidos para fornecer mecanismos 
funcionais aos proprietários de marcas a fim de impedir ou remediar determinados usos ilegítimos de 
suas marcas no segundo nível de gTLDs (generic Top Level Domains, Domínios Genéricos de Primeiro 
Nível). O mais famoso desse RPMs é a UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy, Política de Resolução 
Uniforme de Disputas) que é uma Política de Consenso da ICANN desde 1999. Vários RPMs adicionais 
foram desenvolvidos posteriormente para complementar a UDRP como parte do Programa de Novos 
gTLDs de 2012: o TMCH, os períodos associados Experimental e de Reivindicações de Marca, o 
procedimento de URS (Uniform Rapid Suspension, Suspensão Rápida Uniforme) e os TM-PDDRPs 
(Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedures, Procedimentos de Resolução de Disputas 
Pós-delegação de Marca). 
 
O Conselho da GNSO formou esse Grupo de Trabalho para executar o PDP em duas fases. A primeira 
fase tem como foco a revisão de todos os RPMs desenvolvidos para o Programa de Novos gTLDs de 
2012, e a segunda será voltada à revisão da UDRP. O Período Experimental, as Reivindicações de Marca 
e a URS são os RPMs sendo revisados na Fase Um. 
 
A conclusão recente pelo Grupo de Trabalho de uma lista de dados que serão exigidos para revisar 
totalmente a Fase Um dos RPMs significa que sua data de conclusão para a Fase Um provavelmente 



será no início de 2019. É importante observar que a solicitação do Grupo de Trabalho por recursos 
para ajudar na tarefa de coleta de dados é consistente com uma descoberta da Equipe de Revisão de 
CCT (Competition, Consumer Protection & Consumer Trust; Concorrência, Proteção e Confiança do 
Consumidor), que observou em seu relatório preliminar que uma análise robusta sobre se os RPMs 
ajudaram a mitigar os problemas relacionados à proteção dos direitos de marcas após a rodada do 
Programa de Novos gTLDs de 2012 não é possível no momento devido à ausência de dados relevantes 
e pertinentes. 
 
Status de oportunidade de envolvimento 
 

 
Todos podem participar do WG como membro integrante ou na lista de e-mails como observador. O 
Grupo de Trabalho solicitará ativamente informações de várias origens sobre os dados necessários 
para as revisões. O grupo está aberto à participação do GAC nesse trabalho. 
 
Outras informações 

 
• Regulamento do PDP: http://gnso.icann.org/en/drafts/rpm-charter-26feb16-en.pdf 
• Wiki do WG (contendo todo o material de histórico, transcrições de reuniões e documentos 

preliminares do WG): https://community.icann.org/x/wCWAAw 
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