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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 17 de abril de 2014, esta Declaração foi publicada no Espaço de Trabalho do At-Large sobre o Plano 
de Implementação Preliminar para o Sistema de Precisão e Geração de Relatórios de WHOIS.  

 
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 23 de abril 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 em 24 de abril de 2014 e encerrada em 01 de maio de 
2014. 
 
Nesse mesmo dia, o Presidente solicitou que a Declaração, denominada AL-ALAC-ST-0414-04-00-EN, 
fosse transferida para o processo de Comentário Público, copiando o membro da Equipe da ICANN 
responsável por esse tópico do Comentário Público, com uma observação de que a Declaração ainda 
estava aguardando a ratificação do ALAC. 

 
No dia 2 de março de 2014, a Equipe confirmou que a votação on-line resultou no endossamento da 
Declaração pelo ALAC com 12 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. É possível revisar o resultado 
independentemente em: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3861xIHwCh2BIhxR5TvzZx2y. 
 
Resumo 
1. O ALAC apoia decididamente a iniciativa da ICANN de assumir a responsabilidade por medir e 

finalmente garantir a precisão do WHOIS. 
2. Em paralelo ao desenvolvimento das ferramentas e da metodologia para a medição, um plano 

deverá ser elaborado para determinar como as métricas de precisão produzidas deverão ser usadas. 
3. É importante que a ICANN não apenas monitore a precisão do WHOIS e trate dos problemas 

resolvidos, mas que a comunidade também seja mantida informada sobre os resultados por meio de 
detalhes suficientes. 
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Declaração do ALAC sobre o Plano de Implementação 
Preliminar para o Sistema de Precisão e Geração de Relatórios 

de WHOIS 
 

O ALAC apoia decididamente a iniciativa da ICANN de assumir a responsabilidade por medir e finalmente 
garantir, por meio do processo de Conformidade Contratual, a precisão do WHOIS. 
 
O ALAC acredita que, em paralelo ao desenvolvimento das ferramentas e da metodologia para a 
medição, um plano deverá ser elaborado para determinar como as métricas de precisão produzidas 
deverão ser usadas. Certamente, as falhas específicas deverão ser resolvidas com os registradores 
aplicáveis considerando cada caso individualmente, mas também é importante haver clareza sobre 
como a ICANN usará os resultados gerais e particularmente até que ponto a ICANN buscará padrões nos 
resultados, bem como o modo que esses padrões anômalos serão tratados. 
 
Além disso, é importante que a ICANN não apenas monitore a precisão do WHOIS e trate dos problemas 
resolvidos, mas que a comunidade também seja mantida informada sobre os resultados por meio de 
detalhes suficientes. 
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