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Introdução 
Alan Greenberg, membro do ALAC da Organização Regional At-Large da América do Norte (NARALO) e 
Contato do ALAC com a GNSO, redigiu uma versão preliminar desta Declaração após discussão sobre o 
tópico no At-Large e nas listas de e-mail. 
 
Em 20 de fevereiro de 2014, esta Declaração foi publicada no "Espaço de Trabalho do At-Large para o 
Mecanismo de Revisão Proposto para determinações inconsistentes de especialistas observadas em 
objeções relacionadas à confusão de sequências de caracteres.” 

 
Nesse mesmo dia, Olivier Crépin-Leblond, Presidente do ALAC, solicitou que a Equipe de Política da 
ICANN, em apoio ao ALAC, enviasse a todos os membros At-Large uma Convocação por Comentários 
sobre as Recomendações por meio da Lista de E-mails de Anúncios do ALAC. 

 
 

No dia 28 de fevereiro de 2014, 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 março de 2014, a equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da 
Declaração pelo ALAC com 15 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível revisar o resultado 
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=36928jjN9iazsFDJ4XbbWisq  
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Declaração do ALAC sobre o Mecanismo de Revisão Proposto 
para abordar determinações inconsistentes de especialistas 

observadas em objeções relacionadas à confusão de 
sequências de caracteres 

 

O ALAC apoia os detalhes do processo descrito, mas recomenda que ele seja ampliado a fim de incluir 
casos como as diferentes objeções a .shop, em que as sequências de caracteres alvo de objeções não 
eram idênticas, mas os resultados também eram inconsistentes. Além disso, o ALAC observa que fez 
declarações sobre esse assunto anteriormente 
(https://community.icann.org/download/attachments/2261148/AL-ALAC-ST-0913-04-01-EN.pdf?api=v2) 
e lamenta muito que a ICANN tenha demorado tanto para reagir à situação geral e que agora tenha que 
decidir aceitar muitos dos outros resultados que parecem ilógicos. Uma das principais responsabilidades 
do ALAC na ICANN é proteger os interesses de usuários individuais da Internet, e a delegação de TLDs 
tão similares que causam confusão não satisfaz as necessidades desses usuários. 
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