
12. Plano de implementação com 

prazos 

12.1 Cronograma 

O cronograma abaixo é uma revisão das atividades da linha de trabalho 1 do CCWG-
Responsabilidade.   

 

 

Cronograma completo de transição da administração da IANA e aprimoramento da 
responsabilidade da ICANN: 

 

O cronograma a seguir concentra-se predominantemente na linha de trabalho 1 e em 
sua respectiva implementação. A linha de trabalho 2 permanecerá na forma básica até 
que haja mais clareza sobre quais mecanismos de responsabilidade vão compor seu 
escopo.  

A versão completa deste cronograma pode ser encontrada na wiki do CCWG-
Responsabilidade. 
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12.2 Próximas etapas 

 O segundo relatório de comentários públicos especifica a proposta do CCWG-
Responsabilidade depois de receber a primeira rodada de comentários públicos, 
considerar essas opiniões e interagir com a comunidade durante o ICANN 53. 
Após o encerramento do segundo período de comentários públicos, o CCWG-
Responsabilidade se reunirá novamente para finalizar a(s) proposta(s) da linha 
de trabalho 1 e enviá-la(s) às organizações regulamentadoras e, finalmente, à 
diretoria da ICANN. Os pontos principais incluem:  

 O CCWG-Responsabilidade analisa a segunda rodada de comentários públicos 
e refina sua proposta para preparar a versão final. 

 O CCWG-Responsabilidade entrega a proposta final aos SOs/ACs para 
aprovação. 

 O CCWG-Responsabilidade finaliza as especificações para as alterações ao 
estatuto da ICANN.  

 O CCWG-Responsabilidade prepara materiais para o 54° encontro da ICANN e 
apresenta diversas sessões para dar mais informações à comunidade sobre a 
proposta final.  

 O CCWG-Responsabilidade entrega a proposta final à diretoria da ICANN. 

 O CCWG-Responsabilidade verifica se as alterações ao estatuto são 
consistentes com as propostas da linha de trabalho 1. 

 O CCWG-Responsabilidade começa a supervisão da implementação dos itens 
da linha de trabalho 1 que não são alterações ao estatuto e começa seu trabalho 
na linha de trabalho 2. 

12.3 Implementação 

O CCWG-Responsabilidade considera a supervisão da implementação da linha de 
trabalho 1 um elemento crucial para sua empreitada.  As alterações na responsabilidade 
da linha de trabalho 1 devem ser implementadas ou adotadas antes que ocorra a 
transição de administração da IANA da NTIA. O CCWG-Responsabilidade estima que a 
implementação leve aproximadamente nove meses, com várias linhas simultâneas, 
algumas das quais exigirão vários períodos de comentários públicos. O CCWG-
Responsabilidade delineou provisoriamente os seis caminhos a seguir para a 
implementação da linha de trabalho 1: 

 Revisar missão, compromissos e valores essenciais. 

 Estabelecer o estatuto fundamental. 

 Concluir os aprimoramentos do painel de revisão independente. 

 Estabeler um mecanismo de empoderamento da comunidade e incorporação 
dos poderes da comunidade ao estatuto. 

 Implementar as revisões da Ratificação de compromissos no estatuto. 

 Concluir os aprimoramentos do processo de reconsideração. 



Um número significativo de recomendações da linha de trabalho 1 do CCWG-
Responsabilidade envolve a atualização do Estatuto da ICANN. O cronograma ideal 
para a implementação é apresentado abaixo. Na verdade, além dos aprimoramentos do 
IRP, a maior parte das recomendações da linha de trabalho 1 será implementada 
durante a atualização do estatuto da ICANN.  

O CCWG-Responsabilidade iniciou um processo para começar a redação das 
alterações do estatuto e implementar suas propostas. Isso será feito para atender à 
expectativa do congresso dos Estados Unidos de que o conjunto de alterações no 
estatuto necessárias para a transição seja adotado antes da aceitação da proposta de 
transição pela IANA. Atualmente, esse processo está em andamento e a redação do 
estatuto foi iniciada em relação às partes da proposta que tiveram amplo apoio durante 
o primeiro período de comentários públicos: 

 Incorporar as revisões da AoC no estatuto 

 Dependências do CWG-Administração, conforme apropriado 

 

O CCWG-Responsabilidade espera entregar um conjunto de alterações ao estatuto a 
tempo para sua aprovação pela diretoria da ICANN em meados de novembro de 2015.  

A implementação dos aprimoramentos do IRP além das alterações relevantes ao 
estatuto incluirá: 

 Seleção de panelistas 

 Estabelecimento da secretaria do painel 

 Definição das normas de procedimento 

O CCWG-Responsabilidade espera que esse processo seja realizado durante um 
período de nove meses e que seja concluído até julho de 2016.  

12.4 Processo de redação do estatuto 

O processo de redação do estatuto foi desenvolvido depois de discussões com a 
comunidade da ICANN no encontro ICANN 53 em Buenos Aires, considerando os 
comentários da diretoria e da equipe jurídica da ICANN para encontrar um denominador 
comum com os requisitos do CCWG-Responsabilidade e identificar um processo 
aceitável e apropriado.  

Requisitos 

De acordo com os métodos de trabalho do CCWG-Responsabilidade, o processo para a 
redação do estatuto se baseia no conceito de requisitos: 

 Todas as decisões finais sobre o estatuto propostas à diretoria da ICANN seriam 
aprovadas pelo CCWG-Responsabilidade e/ou um de seus subgrupos 
responsáveis. 

 As decisões do CCWG-Responsabilidade e de seus subgrupos seria informada 
através de pareceres jurídicos independentes. 

 A equipe jurídica da ICANN faz recomendações à diretoria da ICANN. 



 O processo de redação será um trabalho colaborativo entre o CCWG-
Responsabilidade e seus subgrupos, a equipe jurídica da ICANN e a consultoria 
jurídica independente do CCWG-Responsabilidade. Esse trabalho colaborativo 
será baseado em especificações derivadas dos períodos de comentários 
públicos e de outras recomendações recebidas.   

Processo de redação do estatuto 

1. As especificações para a revisão do estatuto serão desenvolvidas com base 
na proposta do CCWG-Responsabilidade após o primeiro período de 
comentários públicos e outras contribuições recebidas, especialmente 
durante as consultas realizadas durante o ICANN53 em Buenos Aires. A 
especificação será aprovada pelo subgrupo adequado do CCWG-
Responsabilidade, considerando todas as recomendações fornecidas pela 
equipe jurídica da ICANN e por uma consultoria jurídica independente. 

2. O CCWG-Responsabilidade será responsável por aprovar a especificação e 
iniciar o processo de redação do estatuto. Observação: a especificação pode 
ser apresentada no formato de rascunhos para o estatuto.  

3. A redação inicial e o ajuste do estatuto com base na especificação serão 
feitos pela equipe jurídica da ICANN, em colaboração com uma consultoria 
jurídica independente. 

4. Revisão da versão inicial: o subgrupo adequado do CCWG-
Responsabilidade, com apoio da equipe jurídica da ICANN e de uma 
consultoria jurídica independente, analisará o texto para garantir que ele 
atenda às especificações e o objetivo do CCWG-Responsabilidade.  O 
subgrupo do CCWG-Responsabilidade será responsável por aprovar a 
revisão independente. 

5. Uma revisão independente será realizada pela consultoria jurídica 
independente do CCWG-Responsabilidade (ou também pela equipe jurídica 
da ICANN), a fim de avaliar a conformidade com a especificação e garantir a 
ausência de consequências não planejadas. 

6. O subgrupo do CCWG-Responsabilidade analisará as recomendações da 
revisão independente e fará ajustes conforme necessário. O texto preliminar 
do estatuto e as recomendações serão compartilhados com o CCWG-
Responsabilidade e com a diretoria da ICANN. 

7. Todos os membros e participantes do CCWG-Responsabilidade serão 
responsáveis por tomar decisões em relação a conflitos de interpretação, e 
também por aprovar a alteração do estatuto para incluir uma proposta de que 
o texto preliminar seja apresentado para comentários públicos.  Caso haja 
um conflito de interpretação, o CCWG-Responsabilidade enviará o texto 
preliminar do estatuto de volta a seu subgrupo e às equipes jurídicas para 
ajustes.  

O processo de aprovação final do estatuto desenvolvido através desse processo usaria 
os métodos da diretoria e da comunidade da ICANN. 

 


