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COMITÊ CONSULTIVO AT-LARGE 

Declaração do ALAC sobre a proposta de implementação das recomendações do 
Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO para a Política de Transferência 

entre Registradores (IRTP) Parte D 
 

 
 

 

 

Introdução 
Holly Raiche, membro do ALAC pela APRALO (Asian, Australasian and Pacific Islands Regional At-Large 
Organization, Organização Regional At-Large da Ásia, Austrália e Ilhas do Pacífico) e da equipe de liderança do 
ALAC (ALT) redigiu uma versão preliminar da Declaração do ALAC.  
 
No dia 20 de novembro de 2015, a primeira versão da Declaração foi publicada no espaço de trabalho das das 
recomendações do Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO para a Política de Transferência entre 
Registradores (IRTP) Parte D.  
 
Nesse mesmo dia, Alan Greenberg, presidente do ALAC, solicitou que a equipe de política da ICANN, em apoio 
ao ALAC, enviasse uma convocação para comentários sobre a Declaração a todos os membros do At-Large por 
meio da Lista de e-mails de anúncios do ALAC.   
 
No dia 30 de novembro de 2015, uma versão incorporando os comentários recebidos foi publicada no espaço de 
trabalho mencionado anteriormente, e o Presidente solicitou que a Equipe abrisse uma votação para ratificação 
pelo ALAC da Declaração proposta.  
 
No dia 7 de dezembro de 2015, a equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da 
Declaração pelo ALAC com 11 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível visualizar o resultado 
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5259BSwQHgWvWZNPR3sySV2s.  
  



 
 

 

Declaração do ALAC sobre a proposta de implementação das recomendações do 
Processo de Desenvolvimento de Políticas da GNSO para a Política de Transferência 

entre Registradores (IRTP) Parte D 
 

O ALAC apoia o relatório da implementação das recomendações do Processo de Desenvolvimento de Políticas 

da GNSO para a IRTP-D. No entanto, em discussões no Grupo de Trabalho original e no Grupo de Trabalho de 

implementação, o ALAC destacou a necessidade de informações claras e acessíveis sobre o processo de 

transferência em si e sobre os mecanismos de resolução de disputas para transferências fora de 

conformidade. Especificamente, as recomendações são: 

 

Recomendação nº 11. - O grupo de trabalho recomenda que a ICANN tome as providências necessárias para 

exibir informações relevantes a disputas de transferências não conformes de forma destacada em seu site da 

Web e garantir que as informações sejam apresentadas de modo simples e claro e estejam facilmente acessíveis 

para os registrantes. 

 

Recomendação nº 12. O grupo de trabalho recomenda que a ICANN crie e mantenha um site prático e amigável 

que contenha todas as informações relevantes sobre transferências em disputa e possíveis recursos para os 

registrantes. Esse site deve ser facilmente acessado ou estar integrado à  página de benefícios e 

responsabilidades dos registrantes da ICANN ou semelhante.  

 

Atualmente, essas informações não estão no site da ICANN em um local ou formato que possa ser acessado e 

entendido pelos registrantes. Portanto, pedimos que a GNSO garanta que essas informações sejam fornecidas 

no site da ICANN com texto claro e simples o mais rápido possível. 
 

 


