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RESUMO DA PROPOSTA  
Este documento propõe dar o mesmo tratamento aos recursos devolvidos que aos 
recursos recuperados, ampliando o capítulo 7 do manual de políticas. 
 
 
JUSTIFICACÃO 
Atualmente, as políticas não têm como lidar com os recursos da Internet que os 
membros devolvem para o LACNIC ou para os NIR. 
 
 
Considerando que não se pode garantir o estado que têm os recursos devolvidos, 
propõe-se que sejam tratados nas mesmas condições que os recursos que são 
recuperados, incorporando os mesmos ao pool de recursos recuperados que serão 
usados conjuntamente com a reserva descrita no ponto 11.1 do manual de políticas. 
 
 
TEXTO DA PROPOSTA 
 
Substituir o título do capítulo  
 
7. Recuperação de Recursos  
 
por 
 
7. Recuperação e Devolução de recursos. 
 
O conteúdo atual do capítulo 7 faz referência apenas a recuperações, pelo que passa 
a ser o ponto 7.1 Recuperação de recursos. 
 
Acrescenta-se o ponto 7.2. Devolução de recursos: 
"Os membros do LACNIC têm a liberdade de devolver para o LACNIC ou para o NIR 
correspondente, a qualquer hora, a totalidade ou uma parte dos recursos da Internet 
que lhe tenham sido atribuídos”. 
 
O LACNIC irá listar publicamente os recursos que têm sido devolvidos para que os 
filtros de roteamento possam ser modificados. 
 
Os recursos IPv4 devolvidos sob esta política somente poderão ser designados de 
acordo aos lineamentos  apresentados no ponto 11.1 do manual de políticas. 
 
Os recursos IPv4 devolvidos começarão a ser designados uma vez que não seja 
possível realizar a primeira designação da reserva especial de IPv4. Os recursos com 



maior antiguidade de devolução serão designados primeiro. Os recursos IPv6 e ASN 
devolvidos não serão designados até que uma nova política defina o momento 
adequado. 
 
INFORMACÃO ADICIONAL: 
 
Tempo de implementação: Imediata após sua aprovação.  
Grupo de trabalho:  
Propostas prévias relacionadas:  
Referências:  
Mudanças desde versão anterior: 


