Rodadas subsequentes de novos gTLDs
Sessão 2 - Discussão do GAC sobre procedimentos subsequentes
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Histórico
Desde que foi incorporada, a ICANN já possibilitou várias expansões do espaço de nomes de
domínio de primeiro nível (TLD). A expansão mais recente e mais significativa começou em 2012, e
já foram adicionados mais de mil novos gTLDs ao DNS.
Essa expansão recente, conhecida como Programa de Novos gTLDs ou rodada de novos gTLDs de
2012, foi produto de um processo de desenvolvimento de políticas que durou vários anos e contou
com a participação do GAC, que fez contribuições em forma de princípios de políticas,
recomendações de proteções e objeções a solicitações que poderiam gerar preocupações
relacionadas 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 (1o de março de 2018)
● A Revisão do PDP de todos os mecanismos de proteção de direitos em todos os gTLDs,
encarregada de avaliar a efetividade de instrumentos como UDRP, URS e TMCH, além de
sugerir novas recomendações de políticas nessas áreas
● O PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs (PDP Proc. Sub.) e, com ele, a Linha
de trabalho 5 sobre nomes geográficos no primeiro nível
Desde 2016, o Grupo de Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs (SubPro)
está deliberando, analisando e debatendo o programa de 2012, e solicita a opinião da comunidade
sobre recomendações de políticas para melhorar a próxima rodada de novos gTLDs. No fim das
contas, o resultado desse Grupo de Trabalho de PDP será a base para a política e as regras da
próxima expansão de gTLDs.

Questões
No momento da redação deste documento, o Grupo de Trabalho do PDP de SubPro tinha
terminado as recomendações preliminares e publicado a versão preliminar do Relatório Final sobre
rodadads subsequentes de novos gTLDs, que deu origem a um período de comentários públicos. No
momento, o GAC está elaborando um comentário coletivo. As recomendações finais devem ser
enviadas pelo grupo ao Conselho da GNSO durante o quarto trimestre de 2020.
O ICANN69 é uma oportunidade para que o GAC discuta as recomendações finais do Grupo de
Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes, analisando os comentários públicos enviados
pelo GAC e outras Organizações de Apoio e Comitês Consultivos, além das reações iniciais do Grupo
de Trabalho de PDP.

1 Consulte a linha do tempo em https://newgtlds.icann.org/en/reviews para conferir uma visão geral dos processos
relevantes e de algumas interações
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De acordo com o Processo de Desenvolvimento de Políticas, várias etapas com diferentes
cronogramas serão colocadas em prática depois que o grupo enviar as recomendações finais ao
Conselho da GNSO durante o quarto trimestre de 2020:
i.
ii.

iii.

Consideração e adoção das recomendações do PDP no Relatório Final pelo conselho da
GNSO;
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 a
oportunidade de oferecer recomendações consensuais à Diretoria.
Início da implementação das recomendações de políticas (que provavelmente incluirão uma
revisão do Guia do Solicitante) pela organização da ICANN (conforme instrução da
Diretoria).

Após a conclusão dessas três etapas consecutivas, a organização da ICANN deve começar a receber
novas solicitações de gTLDs.
O GAC recomendou que isso deve ser feito “de uma forma lógica, sequencial e coordenada” que
leva em conta os resultados de “todas as revisões relevantes”, os requisitos de “interoperabilidade,
segurança, estabilidade e resiliência”, “da análise independente de custos e benefícios”, e, ao
mesmo tempo, propor “uma estrutura consensual de políticas e administração com o apoio de
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
recomendou que a Diretoria da ICANN não avance com uma nova rodada de gTLDs antes da
conclusão da implementação das recomendações da revisão de concorrência, confiança e escolha
do consumidor identificadas como “pré-requisitos” ou “de alta prioridade”.

Proposta da liderança para ações do GAC durante o ICANN69
1. Contribuir para a análise e promover discussões significativas sobre rodadas subsequentes
de novos gTLDs, com o objetivo de:
a. atualizar o posicionamento do GAC sobre políticas relacionadas a processos mais
ligados às rodadas subsequentes de novos gTLDs (por exemplo, recomendações do
GAC para a Diretoria da ICANN ou qualquer outra coisa que tenha a ver com a
implementação e preparação para a próxima rodada de novos gTLDs)

Acontecimentos relevantes
O PDP de procedimentos subsequentes de novos gTLDs da GNSO foi iniciado em 17 de dezembro
de 2015 para definir “se é necessário fazer mudanças ou ajustes nas recomendações de políticas
existentes [...]” em relação às políticas originais que o regulamento do Grupo de Trabalho
reconhece que foram “desenvolvidas para produzir um mecanismo sistematizado e contínuo para
que os solicitantes proponham novos domínios de primeiro nível”.
ICANN69 - Item 2 da agenda do GAC - Discussão do GAC sobre procedimentos subsequentes

Página 3 de 5

Algumas etapas importantes do Grupo de Trabalho do PDP até agora foram:
● uma primeira rodada de consultas à comunidade em relação a assuntos gerais (meados de
2016)
● uma segunda rodada de consultas à comunidade sobre vários temas mais específicos (de
março a maio de 2017). Foram recebidas 25 respostas.
● um relatório inicial (3 de julho de 2018) documentando as deliberações do Grupo de
Trabalho, recomendações preliminares, possíveis opções e questões específicas para a
Comunidade da ICANN. Foram recebidas 72 respostas em três meses.
● um relatório inicial suplementar (30 de outubro de 2018) que abordava um conjunto mais
limitado de questões adicionais, como leilões, comentários nas solicitações, mudanças nas
solicitações e uma proposta para melhorar o apoio dos registradores aos novos gTLDs.
Foram recebidas 14 respostas.
● 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 com a versão preliminar das recomendações do Grupo de
Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes (em andamento - deve ser enviado para
comentários públicos no início de julho de 2020)
● O Grupo de Trabalho completo analisou os comentários públicos no relatório inicial e no
relatório inicial suplementar para o ICANN66.
● A versão preliminar do Relatório Final sobre rodadas subsequentes de novos gTLDsfoi
publicada para comentários públicos em 20 de agosto de 2020.
O relatório final deve ser enviado ao Conselho da GNSO durante o quarto trimestre de 2020.

Posições atuais
Consulte os três principais documentos para o GAC dentro do pacote informativo do GAC para o
ICANN69:
1. Conjunto de indicadores do GAC (anexo a este documento) para oferecer uma referência
abrangente de recomendações e conselhos fornecidos pelo GAC até agora e o status
atualizado das recomendações do Grupo de Trabalho do PDP que foram analisadas apenas
pela liderança do GAC;
2. Comentário coletivo do GAC sobre o relatório final de rodadas subsequentes de novos
gTLDs
3. A compilação de comentários individuais do GAC, que faz referência à consulta escrita do
GAC realizada em abril de 2020 sobre 5 temas prioritários relacionados à versão preliminar
2 O desenvolvimento de políticas na área de nomes geográficos é abordado separadamente no GAC, que formou um
Grupo de Trabalho interno com essa finalidade. Consulte os recursos apropriados no site do GAC para saber mais sobre o
Grupo de Trabalho de Nomes Geográficos do GAC e suas atividades relacionadas à linha de trabalho 5 do PDP de
procedimentos subsequentes da GNSO.
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das recomendações finais do Grupo de Trabalho do PDP de procedimentos subsequentes de
novos gTLDs.

Principais documentos de referência
● Conjunto de indicadores do GAC: Status das áreas de maior interesse para o GAC nos
procedimentos subsequentes de novos gTLDs.
● Versão preliminar do Relatório Final do Grupo de Trabalho do PDP de rodadas subsequentes
de novos gTLDs
● Compilação de comentários individuais do GAC

Mais informações
● Comunicado do GAC no iCANN68
● Comunicado do GAC no iCANN67
● Resposta do GAC às perguntas de esclarecimento da Diretoria da ICANN sobre as
Recomendações do Comunicado do GAC de Montreal (20 de janeiro de 2020)
● Conjunto de indicadores do GAC sobre ações da Diretoria em relação às recomendações
finais da revisão de CCT (6 de junho de 2019), em anexo ao documento sobre a revisão de
CCT para a Sessão 11.1 de notícias sobre as revisões da ICANN
● A resolução da Diretoria da ICANN e o conjunto de indicadores de ações da Diretoria em
relação às recomendações finais da revisão de CCT (1o de março de 2019)
● Recomendações finais da revisão de CCT (8 de setembro de 2018)
● O Comunicado do GAC de Helsinque com recomendações sobre políticas e procedimentos
de futuros gTLDs(30 de junho de 2016)
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