
 
 

 
São Paulo, 29 de abril de 2011 

 

À Linha Defensiva 

Att.: Diogo Baptista 

 

Prezado, 

Em resposta ao conteúdo disponibilizado em http://www.linhadefensiva.org/2011/04/em-30-

minutos-e-sem-pagar-criminoso-pode-registrar-site-no-brasil/ (Em 30 minutos e sem 

pagar, criminoso pode registrar site no Brasil), o Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR gostaria de ressaltar alguns pontos. 

 

Ao contrário do que ocorre na maioria dos registros de Internet no mundo e, especialmente 

nos domínios genéricos, o “.br” possui uma série de restrições que visam proteger o usuário 

final. Cito algumas: 

 o .br pede documento nacional (CNPJ ou CPF) para registro. No “.com”, por exemplo, 

bastaria que seu cartão de crédito funcionasse. Claro que pode haver fraude na 

declaração do CNPJ ou CPF mas, de qualquer forma, a exigência da declaração, 

mesmo falsa, expõe o pretenso registrante. 

 o fato de o .br permitir o registro sem pagamento prévio deve-se a:  

 em muitos casos, uma idéia de ótimo nome pode ser perdida nos minutos em que 

se tenta pagar, ou quando se usa um intermediário para isso; 

 o NIC.br não tem fins lucrativos. Preferimos um funcionamento mais amigável que 

um modelo mais “comercial”; 

 a cobrança de 30 reais anuais certamente não representará uma “barreira” a um 

mal-intencionado. 

 o princípio do processo de registro no “.br” é o first come, first served (o primeiro 

interessado em um domínio disponível é quem poderá registrá-lo). É a regra de toda a 

Internet. Mas em domínios “usados” e não pagos, adotamos uma regra protetora, visto 

que não é mais possível saber quem é o “primeiro”... Este é o motivo do processo de 

liberação e da existência da lista. 
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 Note-se que se optássemos por liberação simples dos não-pagos, além da possível 

informação “privilegiada” da hora de liberação de um dado domínio (devido à data de 

vencimento), não haveria justiça na competição por ele. A lista apenas torna públicos 

os nomes que estarão no processo de liberação e permite que “reservemos” alguns 

deles. A inexistência da lista apenas aumentaria o mesmo problema e o tornaria não 

transparente. 

 Obviamente, sabemos e nos preocupamos com phishing bancário. Para evitar ou 

amenizar o problema, criamos e implantamos um domínio específico para bancos, no 

qual apenas instituições financeiras oficiais podem residir: o “.b.br”. Durante o ano de 

2007, anunciamos a criação do “.b.br”, conforme também divulgado pelo Linha 

Defensiva. 

 Esse domínio, exclusivo para instituições financeiras, tem a finalidade de isolar o 

segmento bancário do conjunto de outras aplicações comerciais. Assim, dificultam-

se as ações de phishing scam que envolvam técnicas de cybersquatting, além de 

contar com a proteção adicional ao DNS, corretamente identificada por sua matéria. 

 A lista de instituições que possuem domínios sob o “.b.br” está disponível em 

http://www.nic.br/atividades/dom-bbr.htm. 

 Gostaríamos de contar com o apoio das instituições financeiras em divulgar seus 

novos domínios “.b.br” como alternativa ao  “.com.br” e forma de aumentar a 

proteção aos usuários. De novo, do ponto de vista do NIC.br, todo o 

investimento que ajude a proteger o usuário é válido, como, por exemplo, ocorre 

com os custos  na implantação do “jus.br” e do “.b.br”. 

 

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos 

qualquer sugestão que ajude na melhora do processo. Estamos continuamente tentando 

aperfeiçoá-lo desde a sua implementação, há 15 anos. 

 

Atenciosamente, 

Demi Getschko 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) 

 

Assessoria de Comunicação - NIC.br 

Caroline D’Avo – Assessora de Comunicação – caroline@nic.br 

Everton Teles Rodrigues – Assistente de Comunicação – everton@nic.br 
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