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Apêndice H – Processo de redação e 
cronograma de implementação dos 
Estatutos 
1 O CCWG-Prestação de Contas considera a supervisão da implementação da Via de Trabalho 1 

como uma obrigação chave do grupo. As mudanças finais na prestação de contas Via de 
Trabalho 1 deverão ser implementadas ou ser sujeitas a compromisso antes de a Transição da 
Supervisão da IANA acontecer. Estão sendo coordenados esforços de implementação através 
da ICANN, com várias vias paralelas, das quais algumas vão precisar de múltiplos períodos de 
comentários públicos. 

2 O plano de implementação da Proposta Preliminar do CCWG-Prestação de Contas sobre as 
Recomendações da Via de Trabalho 1 é esboçado nesta seção.  

Cronograma 

 
3 Veja here um cronograma detalhado da Transição da Supervisão da IANA e da Melhoria da 

Prestação de Contas da ICANN.  
4 Para garantir uma implementação feita com presteza, o CCWG-Prestação de Contas iniciou um 

processo de redação dos Estatutos (em coordenação com a ICANN) para incorporar os 
requisitos da proposta do CCWG-Prestação de Contas nos Estatutos da ICANN. Isto 
compreende incorporar as revisões da Afirmação de Compromissos e as interdependências do 

https://community.icann.org/download/attachments/58723730/Draft-Transition-Timeline-MarSubmission-2.pdf?version=2&modificationDate=1455231077000&api=v2
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CWG-Supervisão, quando corresponder. Uma vez finalizada a redação dos Estatutos da 
ICANN, eles serão publicados para comentário público. A aprovação e adoção dos Estatutos 
por parte do Board da ICANN vão acontecer depois da finalização do processo de comentário 
público e depois de que a Administração Nacional das Telecomunicações e a Informação 
finalize sua revisão das propostas.  

5 Espera-se que a Administração Nacional das Telecomunicações e a Informação complete seu 
processo de revisão em aproximadamente 60-90 dias. A adoção dos Estatutos da ICANN 
deverá ocorrer logo depois de a NTIA completar sua revisão.  
 

Plano de implementação  
6 Muitas das recomendações para a Via de Trabalho 1 do CCWG-Prestação de Contas envolvem 

a atualização dos Estatutos da ICANN. Exceto para o caso das melhorias no Processo de 
Revisão Independente,1 a maior parte das recomendações da Via de Trabalho 1 será 
implementada através de mudanças feitas nos Estatutos da ICANN.  

7 Em decorrência disto, o CCWG-Prestação de Contas e a ICANN criaram um processo de 
redação dos Estatutos baseado nos requisitos seguintes:  
• Todas as decisões finais sobre Estatutos propostas ao Board da ICANN seriam aprovadas 

pelo CCWG-Prestação de Contas e/ou pelo subgrupo do CCWG-Prestação de Contas 
correspondente. 

• As decisões do CCWG-Prestação de Contas e aquelas de seus subgrupos estarão 
baseadas na assessoria de advogados externos. 

• A equipe de assuntos jurídicos da ICANN fornece assessoria legal ao Board da ICANN. 
• O processo de redação estará baseado em um esforço de colaboração entre os advogados 

externos do CCWG-Prestação de Contas e a equipe de assuntos jurídicos da ICANN, e o 
CCWG-Prestação de Contas.  
 
 

Processo de redação dos Estatutos 
1. As especificações para os Estatutos revisados serão elaboradas com base na proposta final 

do CCWG-Prestação de Contas. 
2. O CCWG-Prestação de Contas será responsável pela aprovação da especificação e por 

iniciar o processo de redação dos Estatutos.  
3. A redação e o aprimoramento iniciais dos Estatutos com base na especificação serão feitos 

pela equipe de assuntos jurídicos da ICANN conjuntamente com os advogados contratados 
pelo CCWG-Prestação de Contas. 

4. Para a revisão inicial da versão preliminar, o subgrupo correspondente do CCWG-Prestação 
de Contas, com o apoio da equipe de assuntos jurídicos da ICANN e dos advogados 
contratados pelo CCWG-Prestação de Contas, revisarão a versão preliminar para garantir 

                                                 
1   A posta em funções das melhorias do Processo de Revisão Independente além das mudanças correspondentes nos Estatutos vai 
incluir selecionar os membros do painel, estabelecer o secretariado para o painel e definir as normas de procedimento. 
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que ela cumpra com a especificação e o mandato do CCWG-Prestação de Contas. O 
subgrupo do CCWG-Prestação de Contas será responsável pela aprovação da revisão. 

5. Os advogados contratados pelo CCWG-Prestação de Contas vão fazer a revisão para 
avaliar o nível de conformidade com a especificação e para garantir a ausência de quaisquer 
consequências não intencionais. A equipe de assuntos jurídicos da ICANN também pode 
participar da revisão. 

6. O subgrupo do CCWG-Prestação de Contas vai revisar as recomendações e fazer ajustes, 
quando for preciso. A versão preliminar dos Estatutos e as recomendações serão 
compartilhados com o CCWG-Prestação de Contas e com o Board da ICANN. 

7. Todos os membros e participantes do CCWG-Prestação de Contas serão responsáveis por 
decidir em casos de conflitos de interpretação e serão responsáveis pela aprovação das 
alterações propostas nos Estatutos a serem incluídas na versão preliminar da proposta que 
deverá ser apresentada para comentário público. Caso haja conflito de interpretação, o 
CCWG-Prestação de Contas na íntegra devolverá a versão preliminar dos Estatutos ao 
subgrupo do CCWG-Prestação de Contas e aos advogados contratados para ela ser 
aprimorada ainda mais.  

8. O Board da ICANN tem a atribuição de fazer a aprovação final dos Estatutos, recorrendo a 
processos focados na sua comunidade, incluindo um período de comentário público.   
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