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Proteções de direitos

Serviços Sunrise
Acesso prioritário para solicitar nomes  
de domínios associados às suas marcas

Serviço de reivindicações  
de marcas
Notificação aos retentores dos direitos após 
um registro, permitindo ação imediata caso  
o domínio registrado esteja infringindo os 
direitos
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A internet está em expansão

Saiba mais como proteger  
sua marca

Nos próximos meses, o número 
de domínios genéricos de alto 
nível da internet explodirá de  

22 para mais de 1.300

A Trademark Clearinghouse é uma 
solução de parada única para ajudar 
a proteger uma marca registrada em 
todos os novos domínios genéricos 
de alto nível que surgirem on-line

O primeiro estágio na proteção dos 
seus direitos é enviar uma marca 
para a Trademark Clearinghouse 

Trademark Clearinghouse

Envie sua marca
http://trademark-clearinghouse.com

Mecanismos de 
proteção de direitos

Foram desenvolvidos para dar 
apoio e proteger os retentores de 

marcas - antes que algo aconteça, 
e caso algo ocorra 

no futuro
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Para saber mais sobre a maior mudança  
na internet desde sua criação, acesse

http://newgtlds.icann.org

A ICANN e a comunidade da 
Internet estão estabelecendo as 

bases para um Sistema de Nome 
de Domínio mais amplo e maduro

Procedimento de resolução de disputa pós-delegação

Sistema  
de Suspensão 
Rápida Uniforme
Em caso de infração de direitos 
após a ativação de um domínio,  
o URS entra em vigor

Dentro de 24 horas do envio 
de uma reivindicação válida, 
o domínio infrator será 
bloqueado

Descubra mais em
http://newgtlds.icann.org/urs

PDDRP* de marca
A infração de marcas é geralmente 
ilustrada como problema de 
registro, como cyber-squatting. 
Mas, e se o Operador de registro 
precisar ser envolvido?

O Procedimento de resolução de disputa 
pós-delegação de marca aborda casos 
em que o Operador de registro  
é conivente com a infração de marcas

Descubra mais em
http://newgtlds.icann.org/pddrp

ET
A

PA

ET
A

PA

ET
A

PA

ANTES DE UM NOVO 
DOMÍNIO EXISTIR

APÓS O DOMÍNIO 
EXISTIR APÓS O DOMÍNIO 

EXISTIR


