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Prezado secretário-adjunto Strickling: 
 
Muito obrigado por sua carta a respeito da transição da administração da IANA. 
Como observado em sua carta e discutido no ICANN 53, ainda restam três fases 
antes da conclusão da transição: (1) a finalização da proposta de transição, (2) a 
avaliação da proposta por parte do Governo os EUA, e (3) a implementação dos 
itens de trabalho identificados pelas comunidades como pré-requisitos para a 
transição. 
 
Fase 1: Finalização da proposta de transição 
 
O ICG recebeu e avaliou as propostas das comunidades de parâmetros de 
protocolo e recursos de números anteriormente neste ano. Nós acabamos de 
receber a proposta dos nomes de domínio da CWG em 25 de junho. Os passos 
de conclusão ainda existentes incluem a avaliação por parte da ICG da proposta 
da comunidade de nomes, a avaliação da ICG da proposta combinada, contendo 
todos os três componentes, a solicitação e análise dos comentários públicos, e 
possível trabalho adiante nas comunidades operacionais, dependendo dos 
resultados das avaliações e análise dos comentários públicos. Estes passos 
estão detalhados no cronograma em anexo. A ICG estima que todos esses 
passos poderão ser concluídos a tempo para que a ICG entregue a proposta 
final à NTIA, por meio da diretoria da ICANN dentro do prazo do ICANN 54 ou 
logo após, em novembro. A diretoria da ICANN indicou que irá enviar a proposta 
sem modificações para a NTIA, com quaisquer de suas observações enviadas 
em uma carta separada que acompanhará o documento. 
 
A ICG considera o cronograma anexo otimista. Estes prazos poderão ser 
estendidos se for necessário tempo adicional para outras ações. 
 
Fase 2: Avaliação do Governo dos EUA 
 
Nosso entendimento, com base em suas observações na ICANN 53, é de que o 
prazo para avaliação por parte do Governo dos EUA está estimado entre quatro 
a cinco meses. Assumindo que a proposta de transição seja concluída dentro do 
cronograma da ICANN 54, imagina-se que a avaliação por parte do Governo dos 
EUA poderia estar concluída por volta de março de 2016. 
  
Fase 3: Implementação dos pré-requisitos 



 
O ICG questionou as comunidades operacionais e a diretoria da ICANN sobre os 
cronogramas de implementação. Os links para as respostas recebidas foram 
incluídos ao final da presente carta. 
 
A comunidade da IETF indicou já estar preparada para realizar a transição neste 
momento. É possível que, conforme sejam disponibilizados outros detalhes 
referentes à Pós-Transição da IANA (PTI), mais acordos e trabalho com a 
comunidade da IETF sejam necessários. 
 
A Equipe CRISP e o Conselho Executivo da NRO (NRO EC) indicaram que a 
comunidade de números estará preparada para a transição em 30 de setembro 
de 2015. Alguns elementos descritos na proposta da comunidade de números, 
tais como indicados ao Comitê de Revisão, poderão não estar finalizados 
naquele momento, mas eles não são considerados pré-requisitos para a 
transição. 
 
A CWG indicou que o trabalho necessário para incorporar a PTI pode demandar 
entre três e quatro meses, dependendo da complexidade e necessidade de 
múltiplas repetições de documentação relevante. A CWG relatou que o tempo 
necessário para implementar outros aspectos da proposta da comunidade de 
nomes, incluindo alterações relevantes no estatuto da ICANN é incerto. No 
entanto, os presidentes conjuntos da CCWG indicaram sua expectativa de que 
as alterações no estatuto resultantes do trabalho da CCWG (e ao qual a 
proposta da CWG está condicionada) serão enviadas à Diretoria da ICANN para 
serem adotadas até novembro de 2015, e que a implementação da Linha de 
Trabalho 1 será finalizada até julho de 2016. 
 
O ICG notou que a visão da Diretoria da ICANN com relação à implementação 
dos prazos é coerente com os indicadores das comunidades operacionais. A 
Diretoria acredita que as propostas do RIR e da IETF poderiam ser 
implementadas dentro de várias semanas; que a implementação da PTI poderia 
levar vários meses e que o prazo requisitado para implementar os itens de 
trabalho da CCWG-Responsabilidade é incerto. 
 
Juntas, as respostas indicam que o passo de implementação mais longo que 
pode ser estimado neste momento está relacionado à criação da PTI, que 
poderia demandar entre três a quatro meses. Várias das etapas preparatórias 
para a implementação entre as três comunidades podem ocorrer de forma 
paralela, presumindo a disponibilidade de recursos de staff da ICAAN e da 
comunidade para finalizar estes passos. Estes passos preparatórios podem 
ocorrer ao longo de todas as três fases antes que a transição esteja totalmente 
concluída. Para outros passos, não é possível estimar o tempo necessário no 
momento. Considerando estes fatores, nós acreditamos que um período mínimo 
de três a quatro meses será necessário para concluir a transição depois que a 
proposta for aprovada pelo governo dos EUA. Isso significaria que, considerando 



o prazo mais breve, a transição estaria completa no cronograma de julho de 
2016. 
 
 


