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Anexo 1: Scorecard do GAC – Status das Áreas de Maior Interesse para o GAC nas Rodadas 

Subsequentes de Novos gTLDs 

 

 

 

 

Objetivos da sessão 

● Contribuir para a revisão e a atualização das posições relevantes do GAC 

● Discutir as recomendações finais da versão preliminar do Subpro PDP WG   

● Identificar áreas de convergência com o objetivo de obter um parecer consensual do GAC 

durante os comentários públicos e definir um processo para trabalho entre sessões  
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Histórico 

Desde sua incorporação, a ICANN tem feito várias expansões no espaço de nomes de TLDs (Top-
Level Domains, Domínios de Primeiro Nível). A expansão mais recente e mais significativa começou 
em 2012, e já foram adicionados mais de mil novos gTLDs ao DNS.  
 
Essa expansão mais recente, conhecida como Programa de Novos gTLDs ou rodada de Novos gTLDs 
de 2012, foi o resultado de um processo de desenvolvimento de políticas que levou vários anos, e 
que contou com a participação do GAC, com contribuições na forma de princípios para políticas, 
conselhos sobre proteções e objeções a inscrições que poderiam gerar preocupações referentes a 
políticas públicas. 
 

Vários processos1 que embasam as deliberações sobre essas conclusões e questões mais amplas 

sobre políticas relacionadas à maior expansão dos gTLDs chamaram a atenção do GAC, 

especificamente:  

● A Revisão de Concorrência, Confiança e Escolha do Consumidor, cujas Recomendações 

Finais (8 de setembro de 2018) estão em processo de implementação, em meio a debates 

intensos, de acordo com a decisão da Diretoria da ICANN (1° de março de 2018) 

● O PDP de Revisão de todos os Mecanismos de Proteção de Direitos em todos os gTLDs da 

GNSO, encarregado de avaliar a eficiência de instrumentos, como a UDRP, a URS e o TMCH, 

e sugerir novas recomendações de políticas nessas áreas 

● O PDP sobre Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs (Sub Pro PDP) da GNSO, e 

incluído nesse grupo, especificamente a Linha de Trabalho 5 sobre Nomes Geográficos no 

Primeiro Nível  

Desde 2016, o PDP WG Sub Pro (New gTLDs Subsequent Procedures, Procedimentos Subsequentes 

de Novos gTLDs) tem realizado deliberações analisando e debatendo sobre o programa de 2012, 

bem como solicitando contribuições da comunidade sobre as recomendações de políticas para 

melhorar a próxima rodada de novos gTLDs. Por fim, o resultado desse PDP WG servirá de base 

para as políticas e as regras que regerão a próxima expansão de gTLDs.  

 

Questões 

No momento deste resumo, o Sub Pro PDP WG está no processo de finalizar as recomendações 

preliminares até o início de julho de 2020, o que acionará o próximo período de comentários 

públicos com início esperado para o início de julho de 2020. As recomendações finais deverão ser 

enviadas ao Conselho da GNSO pelo Sub Pro PDP WG durante o quarto trimestre de 2020. 

O ICANN68 é uma oportunidade de interação produtiva e eficaz entre os membros do GAC e os 

copresidentes do PDP WG de Procedimentos Subsequentes sobre as recomendações finais do PDP 

WG de Procedimentos Subsequentes, e as discussões dos membros do GAC têm como objetivo 

 
1 Veja o cronograma em https://newgtlds.icann.org/en/reviews para ter uma visão geral dos processos relevantes e de 

algumas interações deles 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5:+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5:+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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atualizar os conselhos/posições do GAC para o procedimento de comentários públicos, entre 

outros.  

Várias etapas com cronogramas diferentes se seguirão, de acordo com o Processo de 

Desenvolvimento de Políticas, após o PDP Sub Pro enviar as recomendações finais para o Conselho 

da GNSO durante o quarto trimestre de 2020:  

i. Consideração e adoção das recomendações do PDP no Relatório Final pelo conselho da 

GNSO; 

ii. Consideração das recomendações do PDP, conforme adotadas pelo Conselho da GNSO, pela 

Diretoria da ICANN. Depois que o relatório for adotado pela GNSO, o GAC terá uma 

oportunidade de apresentar o Conselho Consensual do GAC à Diretoria. 

iii. Início da implementação das recomendações de política (que provavelmente incluirão uma 

revisão do Manual do Solicitante) pela organização da ICANN (conforme instrução da 

Diretoria). 

Após a conclusão dessas etapas, a Organização ICANN deverá começar a receber novas inscrições 

para gTLDs. 

O GAC aconselhou que isso deve ser feito “de maneira lógica, sequencial e coordenada”, que leve 

em conta os resultados de “todas as revisões relevantes”, os requisitos de “interoperabilidade, 

segurança, estabilidade e resiliência”, “uma análise independente dos custos e benefícios” e, ao 

mesmo tempo, propor “uma estrutura administrativa e política acordada que seja apoiada por 

todas as partes interessadas” (Comunicado do GAC de Helsinque, 30 de junho de 2016; reiterado 

no Comunicado do GAC de Kobe, 14 de março de 2019).  

Mais recentemente, no Comunicado do GAC de Montreal (6 de novembro de 2019), o GAC 

aconselhou a Diretoria da ICANN a não dar prosseguimento a uma nova rodada de gTLDs até após a 

conclusão da implementação das recomendações da Revisão de Concorrência, Confiança e Escolha 

do Consumidor identificadas como “pré-requisitos” ou “alta prioridade”. 

 

Proposta da liderança para ações do GAC  

 

1. Revisar as recomendações preliminares finais do PDP WG de Procedimentos Subsequentes 

da GNSO e discutir com os copresidentes do PDP WG com foco nos tópicos de alta 

prioridade do GAC identificados no ICANN67 

2. Contribuir para a revisão e realizar discussões produtivas com o objetivo de atualizar as 

posições de política do GAC com relação ao desenvolvimento de políticas em andamento, 

inclusive outros processos mais amplamente relacionados às Rodadas Subsequentes de 

novos gTLDs (por exemplo, conselhos do GAC para a Diretoria da ICANN ou qualquer outro 

processo decorrente da implantação e da preparação para a próxima rodada de novos 

gTLDs) 

https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-kobe-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66-montreal-communique
https://docs.google.com/document/d/1Hh8Wj3IwXvi91Am1k4Zoooct2zmPOmVe1pLmjQLuQuo/edit
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3. Identificar áreas de convergência com o objetivo de desenvolver um parecer consensual do 

GAC para o período de comentários públicos (julho de 2020) e definir um processo para 

trabalho entre sessões relacionado a isso.  

 

Acontecimentos relevantes 

O PDP sobre os Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs da GNSO foi iniciado em 17 de 

dezembro de 2015 para determinar “se as alterações ou ajustes nas recomendações de políticas 

existentes[...] são necessárias” no que diz respeito às políticas originais que o regulamento do Grupo 

de Trabalho reconhece que “foram elaboradas a fim de produzir mecanismos sistematizados e 

contínuos para os solicitantes proporem novos domínios de primeiro nível”. 

Marcos concluídos até o momento pelo Grupo de Trabalho do PDP: 

● uma primeira rodada de consultas com a comunidade sobre assuntos gerais (meados de 

2016)  

● uma segunda rodada de consultas com a comunidade sobre uma série de tópicos mais 

específicos (março a maio de 2017). Foram recebidos 25 comentários. 

● um Relatório Inicial (3 de julho de 2018) documentando as deliberações do Grupo de 

Trabalho, as recomendações preliminares, as possíveis opções, bem como perguntas 

específicas para a Comunidade da ICANN. Foram recebidos 72 comentários em um período 

de três meses. 

● um Relatório Inicial Complementar (30 de outubro de 2018) direcionado a um conjunto 

mais limitado de assuntos adicionais, como leilões, comentários de inscrições, alterações em 

inscrições e a proposta de melhorar o suporte de registradores de novos gTLDs. Foram 

recebidos 14 comentários. 

● um Relatório Inicial Suplementar da Linha de Trabalho 5 (5 de dezembro de 2018) dedicado 

ao uso de nomes geográficos no primeiro nível2. 

● Um Documento de Trabalho – Versão Preliminar das Recomendações Finais do Subpro PDP 

WG (em andamento; espera-se que seja enviado para comentários públicos no início de julho 

de 2020) 

● Todo o Grupo de Trabalho revisou os comentários públicos no seu Relatório Inicial e Relatório 

Inicial Suplementar até o ICANN66.  

 

No momento deste resumo, o Grupo de Trabalho de Procedimentos Subsequentes está 

trabalhando na versão preliminar das recomendações finais que deverão ser enviadas para 

comentários públicos em julho de 2020, para um processo esperado de 40 dias de comentários 

públicos, de acordo com o Plano de Trabalho do PDP WG. O relatório final deverá ser enviado ao 

Conselho da GNSO durante o quarto trimestre de 2020. 

 
2
 O desenvolvimento de políticas na área de nomes geográficos é tratado separadamente no GAC, que formou um 

Grupo de Trabalho interno para essa finalidade. Consulte os recursos apropriados no site do GAC sobre o Grupo de 
Trabalho de Nomes Geográficos e suas atividades relacionadas à Linha de Trabalho 5 do PDP sobre os Procedimentos 
Subsequentes da GNSO. 

https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201512
https://gnso.icann.org/sites/default/files/filefield_48475/subsequent-procedures-charter-21jan16-en.pdf
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59645660
https://www.icann.org/public-comments/cc2-new-gtld-subsequent-procedures-2017-03-22-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-cc2-new-gtld-subsequent-procedures-13jun17-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-subsequent-procedures-initial-2018-07-03-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-gtld-subsequent-procedures-initial-07nov18-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-2018-10-30-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-new-gtld-subsequent-procedures-supp-initial-29jan19-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/geo-names-wt5-initial-2018-12-05-en
https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit#heading=h.ghi4hytcc3
https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit#heading=h.ghi4hytcc3
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/subsequent-procedures-initial-overarching-issues-work-tracks-1-4-03jul18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/supplemental-report-01nov18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/supplemental-report-01nov18-en.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SN8GX1nVER30p_VmX1fAEJUTRLByXhrI96kpdGw8VYk/edit#gid=839727774
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-subsequent-rounds-geographics-names-as-tlds-wt5
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Posições atuais 

Consulte os três documentos essenciais para o GAC como parte do pacote de Resumo do GAC para 

o ICANN68:  

1. Scorecard do 

GAChttps://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S

6Ac/edit?usp=sharing (anexado a este resumo) para ter uma referência abrangente de 

conselhos/pareceres anteriores do GAC apresentados até o momento e o status atualizado 

das recomendações do PDP WG que foi revisado apenas pela liderança do GAC; 

2. O Documento de Visão Geral do GAC sobre os Procedimentos Subsequentes de Novos 

gTLDs, que contém uma visão geral explicativa de cada área de política identificada no 

Scorecard do GAC; e  

3. A Compilação do GAC de Pareceres Individuais que se refere à consulta por escrito do GAC 

realizada em abril de 2020 sobre os cinco tópicos de prioridade relacionados à Versão 

Preliminar das Recomendações Finais do PDP WG de Procedimentos Subsequentes de 

Novos gTLDs.   

https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzLb8x5sme7kTyNe_gqPU2orI01KivYHRF7Zi86S6Ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AUy3cYj05SWd2w-wI47RyWlHAAwKCBphYgUf6XIswZQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AUy3cYj05SWd2w-wI47RyWlHAAwKCBphYgUf6XIswZQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
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Documentos de referência importantes 

● Scorecard do GAC: Status das Áreas de Maior Interesse para o GAC nas Rodadas 

Subsequentes de Novos gTLDs. 

● Documento de Visão Geral do GAC sobre as Rodadas Subsequentes de Novos gTLDs 

● Compilação do GAC de Pareceres Individuais 

 

Mais informações  

● Documento de Trabalho – Versão Preliminar das Recomendações Finais do Subpro PDP WG 

● Comunicado do GAC do ICANN67 

● Resposta do GAC às perguntas de esclarecimento da Diretoria da ICANN sobre os conselhos 

no Comunicado do GAC de Montreal (20 de janeiro de 2020) 

● Scorecard do GAC sobre ações da Diretoria em relação às recomendações finais da Revisão 

de CCT (6 de junho de 2019), em anexo ao resumo sobre a Revisão de CCT para a 

Sessão 11.1 de notícias sobre as Revisões da ICANN 

● Resolução da Diretoria da ICANN e scorecard de ações da Diretoria sobre as recomendações 

finais da Revisão de CCT (1º de março de 2019)  

● Recomendações finais da Revisão de CCT (8 de setembro de 2018) 

● Conselhos do Comunicado de Helsinque do GAC sobre Procedimentos e Políticas de Futuros 

gTLDs (30 de junho de 2016) 

 

 

Administração do documento 

Encontro Fórum Virtual de Políticas do ICANN68, de 22 a 25 de junho de 2020 

Título Discussão do GAC sobre as Rodadas Subsequentes de Novos gTLDs 

Distribuição Membros do GAC (antes do encontro) e público (após o encontro) 

Data de distribuição Versão 1: 4 de junho de 2020  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AUy3cYj05SWd2w-wI47RyWlHAAwKCBphYgUf6XIswZQ/edit?ts=5e220060#heading=h.kf44m6bkf5nz
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kUlmZH8nxWTgfcRluA5FxLheMm4XhhOwkRt7om52aQU/edit#heading=h.ghi4hytcc3
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann67-gac-communique
https://gac.icann.org/contentMigrated/gac-response-to-icann-board-clarification-questions-on-the-gac-montr-al-communiqu-advice
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-11-session-11-1-icann-reviews-update-atrt3-rds-cct-reviews
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-en#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann56-helsinki-communique
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
https://gac.icann.org/advice/itemized/2016-06-30-future-gtlds-policies-and-procedures
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