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RESUMO DA PROPOSTA: 
A seguinte proposta visa estabelecer que qualquer recurso IPv4 legado 
recuperado pelo LACNIC será devolvido à IANA em concordância com a 
política global da seção 9.5. 
 
 
JUSTIFICAÇÃO: 
Depois de ter sido aprovada a “POLÍTICA GLOBAL PARA A ALOCAÇÃO DE 
ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO IPV4 POR PARTE DA IANA PÓS-
ESGOTAMENTO”,  o autor percebeu uma inconsistência no Manual de 
Políticas. 
 
A política de RECUPERAÇÃO DE RECURSOS (seção 7 do Manual de 
Políticas) do LACNIC antecede à seção 9.5 do Manual de Políticas e nesse 
momento propunha que os recursos IPv4 recuperados na região LAC 
passassem a fazer parte da reserva criada na seção 11.1. 
 
A seguinte proposta visa estabelecer que qualquer recurso IPv4 legado 
recuperado pelo LACNIC será devolvido à IANA em concordância com a  
política global da seção 9.5. 
 
 
TEXTO DA PROPOSTA: 
Substituir o seguinte texto da seção 7 do Manual de Políticas: 
 
“Todos os recursos IPv4 recuperados sob esta política poderão ser delegados 
somente sob os linhamentos apresentados na seção 11.1 do Manual de 
Políticas. Os recursos IPv4 recuperados começarão a ser delegados quando 
não for possível realizar a primeira delegação da reserva especial de IPv4. Os 
recursos recuperados com maior antiguidade serão delegados primeiro.” 
 
Pelo seguinte texto: 
“Os recursos IPv4 considerados não legados e recuperados sob esta política 
poderão ser delegados somente sob os linhamentos apresentados na seção 
11.1 do Manual de Políticas. Os recursos com maior antiguidade de 
recuperação serão designados primeiro. Os recursos IPv4 considerados 
legados e recuperados sob esta política serão devolvidos à IANA em 



concordância com a  seção 9.5.”  
 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL: 
Tempo de implementação: Imediata após sua aprovação 
Alterações desde versão anterior: Especifica-se que os recursos IPv4 que 
são retornados para a IANA são os legados. 


