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Apêndice G – Documentos jurídicos 
1 Em sua função de consultoria para o CCWG de responsabilidade, os escritórios de advocacia 

Sidley Austin e Adler & Colvin forneceram uma série de memorandos, estatutos e revisões 
jurídicas do texto do relatório. Neste apêndice, o grupo apresenta os principais pareceres – 
apresentados em documentos, e-mails e áudios durante as reuniões do CCWG de 
responsabilidade – que foram essenciais para o processo de elaboração do relatório final e 
cada uma de suas versões preliminares provisórias de iterações. Estas são apresentadas 
abaixo em uma versão compilada de cada uma das versões preliminares anteriores.  

2 Houve mais de uma centena de solicitações de consultoria apresentadas à consultoria jurídica 
do CCWG de responsabilidade, que foram mapeadas em uma tabela no wiki público do CCWG 
de responsabilidade. 

 

Parecer principal – Relatório final (18 de fevereiro de 2016)  

 

 Indenização e adiantamento de despesas – 10 de fevereiro de 2016 

 Memorando sobre questões relacionadas a tomadas de decisões do GAC – 9 de fevereiro 
de 2016  

 Avaliação do texto do estatuto (“devidamente levado em consideração”) – 25 de janeiro de 
2016 

 Risco de litígio e cláusulas do estatuto sobre direitos humanos – 14 de janeiro de 2016 

 Memorando sobre independência de diretores – 16 de dezembro de 2015 

 

Parecer principal – terceira versão preliminar do relatório (30 de 
novembro de 2015) 

 

 Designador único/implementação do instrumento de aplicação da comunidade – 6 de 
novembro de 2015 

 Implementação do instrumento de aplicação da comunidade – 2 de novembro de 2015 

 Comparação dos mecanismos de aplicação entre modelos – 16 de outubro de 2015 

o Resumo da comparação dos mecanismos de aplicação entre modelos – 16 de 
outubro de 2015 

o Resumo em três colunas da comparação dos mecanismos de aplicação entre 
modelos – 16 de outubro de 2015 
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 Poderes da comunidade com oportunidade para uma futura revisão de governança – 16 de 
outubro de 2015 

 Estado corporativo atual da ICANN segundo a legislação da Califórnia – 12 de outubro de 
2015 

 

Parecer principal – segunda versão preliminar do relatório (3 de 
agosto de 2015) 

 

 Tabela de direitos legais obrigatórios de membros relevantes para o mecanismo da 
comunidade como membro único – 30 de julho de 2015  

 Opções para substituição da diretoria no caso de destituição de toda a diretoria – 18 de julho 
de 2015 

 Modelos de afiliação de SO/AC autônomo e de designador com mecanismo da comunidade 
como modelo de membro único – 17 de julho de 2015 

 Descrição e comparação de afiliação de SO/AC autônomo e do modelo de designador – 07 
de julho de 2015 

 Avaliação jurídica atualizada: tabela de resumo e tabela de governança atualizadas – 16 de 
junho de 2015 

 Uso de associações sem personalidade jurídica na governança da ICANN – 03 de maio de 
2015 

 Visão geral dos poderes da comunidade – 24 de abril de 2015 

 Resposta a perguntas sobre: associações sem personalidade jurídica – 23 de abril de 2015 

 Avaliação jurídica: resumo executivo, tabela de resumo e tabela de governança atualizadas – 
23 de abril de 2015 

 Atualização da análise preliminar conjunta de Sidley Austin e Adler & Colvin – 10 de abril de 
2015 

 

Parecer principal – primeira versão preliminar do relatório (4 de 
maio de 2015) 

 

 Uso de associações sem personalidade jurídica na governança da ICANN – 03 de maio de 
2015 

 Avaliação jurídica: resumo executivo, tabela de resumo e tabela de governança atualizadas – 
23 de abril de 2015 
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 Avaliação jurídica: resposta preliminar dos mecanismos de responsabilidade propostos para 
os modelos da subequipe jurídica (linha de trabalho 2) – 20 de abril 2015 

 Documento de escopo jurídico – 19 de março de 2014 

 

 


