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Datas futuras  
Após as publicações das Políticas de Consenso de WHOIS Thick, em fevereiro de 2017, para a 
Exibição e a Rotulagem Consistentes dos Resultados dos Serviços do Diretório de Dados de 
Inscrição de Registros RDDS (WHOIS) para todos os gTLDs e a Transição de Thick RDDS (WHOIS) 
para .COM, .NET e .JOBS, foi iniciado o trabalho das implementações. A partir de 1 de agosto de 
2017, a implementação da política de Exibição e Rotulagem Consistentes dos Resultados do 
WHOIS para todos os gTLDs terá sido concluída. A implementação da política de Transição de 
Thick WHOIS para .COM, .NET e .JOBS continuará tendo em vista os prazos atuais para novos 
registros como Thick até 1 de maio de 2018 e para a conclusão da migração dos dados de registro 
existentes de Thin para Thick até 1 de fevereiro de 2019. 
 
Em 17 de agosto de 2017, a organização ICANN recebeu uma solicitação do RrSG pedindo uma 
prorrogação de 120 dias para as datas de migração dos dados de .COM e .NET de 1 de maio de 
2018 e 1 de fevereiro de 2019, respectivamente. No momento, a ICANN está analisando essa 
consideração. 
 
 
Resumo 
A ICANN especifica os requisitos do serviço de WHOIS por meio de contratos com registros e 
registradores de gTLDs. Os registros têm historicamente cumprido suas obrigações de WHOIS 
seguindo dois modelos diferentes, caracterizados como registros de WHOIS “Thin” e “Thick”. Em 
um modelo de registro Thin, o registro coleta e publica apenas o mínimo de informações 
associadas ao nome de domínio do registrador (como informações técnicas de DNS). Todas as 
informações de contato do Registrante são mantidas pelo registrador, que as publica por meio de 
seus próprios serviços de WHOIS. Em um modelo de registro Thick, o Registro coleta os dois 
conjuntos de dados (nome de domínio e registrante) do registrador e publica esses dados por 
meio do WHOIS.  
A organização ICANN e a IRT de WHOIS Thick identificaram duas etapas para as recomendações 
de Política de WHOIS Thick e concordaram que as implementações podem ser separadas: 

• Rotulagem e Exibição Consistentes de resultados de WHOIS para todos os gTLDs 
• Transição de Thin para Thick para .COM, .NET e .JOBS 

As duas políticas foram publicadas em 1 de fevereiro de 2017 e consistem em três datas de início 
de vigência: 



• Rotulagem e Exibição Consistentes dos resultados de WHOIS para todos os gTLDs até 1 de 
agosto de 2017 

• Transição de Thin para Thick para .COM, .NET e .JOBS (para novos registros) até 1 de maio 
de 2018 

• Transição de Thin para Thick para .COM, .NET e .JOBS (para registros existentes) até 1 de 
fevereiro de 2019 

 
Acontecimentos recentes 
A transição de Thin para Thick de .JOBS continua dentro do cronograma. Em 1 de agosto de 2017, 
.JOBS começou a aceitar dados Thick de registradores de registros existentes. Todas as 
indicações neste momento são de que o registro e seus registradores atenderão aos prazos 
vigentes da política de aceitar novos registros como dados Thick até 1 de maio de 2018 e concluir 
a transição de todos os dados de registro existentes de Thin para Thick até 1 de fevereiro de 2019. 
 
A Verisign, o operador de registro de .COM e .NET, propôs alterações no seu RAA (Registry-
Registrar Agreement, Contrato entre Registro e Registrador) para aceitar os dados de WHOIS 
Thick. No entanto, a Verisign e o RrSG chegaram a um impasse quando não conseguiram 
concordar com o RAA proposto pela Verisign. Em decorrência disso, em 20 de junho de 2017, a 
ICANN recebeu uma solicitação da Verisign de adiar a data de início de 1 de agosto de 2017 para 
aceitar os dados de WHOIS Thick de seus registradores. A solicitação da Verisign de adiar o início 
da migração de dados foi aceita pela ICANN em 29 de junho de 2017, com um novo prazo para a 
data de início de 29 de novembro de 2017. A organização ICANN aceitou a solicitação 
considerando que isso não afetaria as datas de início de vigência da política de 1 de maio de 2018 
e 1 de fevereiro de 2019. 
 
Em 17 de agosto de 2017, a organização ICANN recebeu uma solicitação do RrSG pedindo uma 
prorrogação de 120 dias para as datas de migração dos dados de .COM e .NET de 1 de maio de 
2018 e 1 de fevereiro de 2019, respectivamente. No momento, a ICANN está analisando essa 
consideração.  
 
  
Status de oportunidade de envolvimento do GAC 
 

Após a publicação das políticas, a Equipe de Revisão de Implementação está trabalhando com a 
organização da ICANN na implementação das políticas. 
 
Outras informações 

• Política de Transição de WHOIS Thick para .COM, .NET e .JOBS: 
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en 

• Política de Exibição e Rotulagem Consistentes dos Serviços do Diretório de Dados de 
Inscrição de Registros: https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-
2017-02-01-en 

• Documentação do PDP: http://gnso.icann.org/en/group-activities/thick-whois.htm 

https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
http://gnso.icann.org/en/group-activities/thick-whois.htm


• Relatório Final do WG de PDP: http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-
en.pdf  

• Implementação de WHOIS Thick: https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-
2016-06-27-en 

• Espaço de Trabalho da IRT de WHOIS Thick: https://community.icann.org/display/TWCPI  
• Período para comentários públicos sobre a proposta de implementação da Rotulagem e 

Exibição Consistentes: https://www.icann.org/public-comments/rdds-output-2015-12-03-
en 

• Período para comentários públicos sobre a Transição de thin para thick para .COM, .NET e 
.JOBS https://www.icann.org/public-comments/proposed-implementation-gnso-thick-
rdds-whois-transition-2016-10-26-en 
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