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Finalidade e histórico 
 
Uma das principais vantagens dos encontros públicos da ICANN é criar uma oportunidade para que 
o GAC se reúna e interaja com outros grupos, organizações e estruturas da ICANN. Dessa forma, o 
comitê pode coordenar e resolver questões específicas operacionais e relacionadas ao trabalho de 
políticas, além de criar canais de comunicação para facilitar futuras conversas. 
 
Dentro da comunidade multissetorial da ICANN, o GAC tem uma relação fundamental com a 
Diretoria da ICANN, detalhada no Estatuto da ICANN (consulte a Seção 12.2 (a) do Estatuto da 
ICANN), e a reunião da Diretoria com a o GAC acontece em todos os encontros públicos da ICANN. 
 
Em todos os encontros públicos da ICANN, o GAC costuma dedicar duas sessões plenárias à 
preparação e à condução da reunião com toda a Diretoria da ICANN. De vez em quando, o GAC 
também realiza uma reunião do Grupo de Interação entre a Diretoria e o GAC, coberta por outro 
documento informativo. No entanto, essa reunião não será realizada na Assembleia Geral Anual 
Virtual ICANN69. 
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Acontecimentos relevantes e experiências em encontros anteriores 

Graças ao trabalho de planejamento da Assembleia Geral Anual Virtual ICANN69, a programação da 
semana principal de reuniões foi reduzido a apenas quatro (4) dias, e outra semana antes do 
encontro foi estabelecida para oferecer às comunidades individuais da ICANN a oportunidade de 
realizar sessões de trabalho internas antes da semana principal de reuniões, programada 
regularmente.  
 
Para que a reunião do GAC com a diretoria da ICANN tivesse tempo de preparação suficiente, a 
sessão de trabalho do GAC foi programada para a semana de trabalho anterior ao encontro (na 
quinta-feira, 15 de outubro). Dessa forma, se necessário, os membros do GAC podem finalizar as 
preparações para a reunião do GAC com a diretoria da ICANN na semana principal de reuniões, de 
19 a 22 de outubro. 
 
As reuniões recentes do GAC com a Diretoria abordaram vários temas, a maioria deles centrado em 
questões formais que o GAC envia à Diretoria aproximadamente duas a três semanas antes do 
início do encontro público da ICANN. No caso de algumas reuniões, a Diretoria apresenta uma 
pergunta padrão para grupos da comunidade, que devem responder à Diretoria. 
 
Os membros do GAC receberam um e-mail no dia 4 de setembro de 2020 pedindo sugestões de 
possíveis temas ou perguntas para apresentar à Diretoria no ICANN69 e também pedindo que 
considerassem respostas a um tema de pergunta da Diretoria.  Na data de preparação deste 
documento, a ideia era que uma lista preliminar desses temas e perguntas fosse debatida pela 
liderança do GAC no final de setembro e depois compartilhada com a Diretoria no início de outubro 
para alertar a Diretoria sobre as áreas de interesse do GAC. 
 
Além disso, o GAC deveria compartilhar suas visões com a Diretoria em relação aos planos para 
avançar com o “aprimoramento da eficácia” do modelo multissetorial da ICANN. O GAC fez 
comentários públicos sobre o tema em agosto de 2020 (consulte 
https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps-
04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL-
0001.pdf) e provavelmente compartilhará opiniões com a Diretoria em consistência com esses 
comentários. 
 
Programação 
 
Sessão antes da reunião - Terça-feira, 15 de outubro - Preparação para a reunião com a Diretoria da 
ICANN 
 
A liderança do GAC tentará finalizar todas as perguntas do GAC por meio de um processo 
colaborativo por e-mail antes do encontro ICANN69. Se for necessário resolver questões pendentes 
ou aguardar outras discussões do GAC, a sessão de quinta-feira, 15 de outubro, será reservada para 
que o GAC analise os temas propostos e as perguntas enviadas previamente à Diretoria da ICANN e 
para identificar novas questões que possam ter surgido logo antes do encontro público e que 
mereçam ser identificadas ou discutidas com a Diretoria. 
 
Sessão 3 - Terça-feira, 20 de outubro - Reunião com a diretoria da ICANN 
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Como observamos acima, a Diretoria da ICANN costuma compartilhar temas ou questões 
específicas com as comunidades da ICANN antes dos encontros públicos para que sejam 
considerados por cada grupo da comunidade. Na preparação para o encontro ICANN69, a Diretoria 
escolheu o seguinte tema para ter uma discussão aberta com o GAC: 
 

“Aumentar a eficácia do modelo multissetorial: principais questões e oportunidades de 
aceleração. Na preparação [do GAC], é bom considerar os resultados da consulta pública 
mais recente e o trabalho que avançou com dependências para aprimorar a eficácia do 
modelo multissetorial (como o relatório da ATRT3 e o trabalho na priorização e nos 
orçamentos).” 
 
 
 

A possível programação preliminar da reunião é: 
 

A. Apresentações 
B. Discussão de áreas de prioridade específicas do GAC (incluindo temas/perguntas 
específicos do GAC, compartilhados antes da reunião) 
C. Discussão de aprimoramentos do modelo multissetorial da ICANN (tema da Diretoria) 
D. Encerramento 

 

Posições do GAC 

Em 5 de outubro 24 de setembro de 2020, com base nos comentários dos membros do GAC, a 
liderança do GAC desenvolveu os seguintes temas e perguntas para apresentar à Diretoria: 
 
1. Procedimentos Subsequentes de Novos gTLDs (declarações) 
  
Histórico 
  
a.  Os procedimentos subsequentes de novos gTLDs continuam sendo uma prioridade para o GAC.  
O GAC participou do processo de PDP da GNSO, e o comitê recentemente enviou comentários em 
relação à versão preliminar do Relatório Final de Procedimentos subsequentes de novos gTLDs da 
GNSO. O GAC reconhece todo o trabalho realizado pelos copresidentes e o Grupo de Trabalho de 
Procedimentos Subsequentes. 
  
Debate de temas 
  
b. Os comentários recentes do GAC incluíam opiniões específicas sobre vários temas abordados no 
Relatório Final, incluindo; 
  

·   Uma estrutura de previsibilidade e algumas preocupações sobre o valor agregado da 
estrutura “SPIRT” proposta; 
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·   Capacidade de aplicação de compromissos voluntários de registros/compromissos 
de interesse público (PICs) e preocupações sobre a ausência de recomendações de políticas 
sobre mitigação de abusos de DNS no Relatório Final; 
·   Questões de apoio ao solicitante; 
·   Genéricos fechados e reiteração do acesso exclusivo de registros com um objetivo de 
interesse público ; 
·   O valor das recomendações consensuais do GAC e dos avisos antecipados do GAC ; 
·   O valor das objeções para proteger determinados nomes e abreviações; 
·   A importância de esclarecer e melhorar os procedimentos para a resolução de 
disputas depois da delegação; 
·   Solicitações da comunidade e melhoria do processo e das orientações do CPE 
(Processo de avaliação de prioridades da comunidade ); 
·   Leilões – Mecanismos de último recurso/Conjuntos resolução privada de contenção 
para desencorajar possíveis cenários de jogo no processo de resolução das solicitações. 

c.  Durante a reunião da Diretoria com o GAC no ICANN69, os membros do GAC podem abordar 
pontos específicos em relação a vários desses tópicos. 

  
2.  Dados de registro/WHOIS 
  
Histórico 
  
a.  Reconhecendo a recente conclusão do Relatório Final do Processo de Desenvolvimento de 
Políticas Acelerado da Especificação Temporária para os dados de registro de gTLDs - Fase 2 na 
GNSO, o GAC gostaria de entender como a Diretoria pretende avaliar as recomendações da GNSO 
derivadas do EPDP e tomar medidas em relação a elas. 
  
b.  O GAC reconhece que o Relatório Final foi acompanhado por várias declarações minoritárias 
(incluindo uma do GAC) que parecem expressar várias visões que algumas pessoas considerariam 
contraditórias entre si, pois parecem interpretar mal algumas opiniões jurídicas fornecidas pelos 
advogados consultados e outras declarações feitas por representantes da Diretoria no EPDP. 
  
c.  Na própria declaração minoritária, o GAC compartilhou várias opiniões que despertaram 
interesse da organização da ICANN, incluindo uma série de perguntas de seguimento buscando 
esclarecimentos, que foram debatidas em uma reunião com a liderança do GAC, os líderes dos 
temas e os executivos seniores da ICANN. 
  
d.  Diante do interesse contínuo da comunidade nesse tema, os membros do GAC podem fazer 
perguntas ou comentários específicos para encaminhar à Diretoria no encontro ICANN69. 
  
3.  Outros temas de interesse do GAC: 
  
Sugestões do Relatório Final do ATR3 que afetam a Diretoria e o GAC 
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Essa questão foi debatida rapidamente durante um encontro recente do BGIG durante o qual vários 
membros da Diretoria e do GAC reconheceram a relação valiosa que foi formada entre a Diretoria e 
o GAC, bem como a importância de compartilhar as melhorias recentes com o resto da comunidade 
e explorar outras maneiras de melhorar a eficácia e a eficiência dos intercâmbios colaborativos 
entre as duas entidades. 

  
4.  Comentários do GAC sobre o interesse da Diretoria no aprimoramento da eficácia do modelo 
multissetorial da ICANN 

  
Histórico 

  
No mês passado, o presidente da Diretoria identificou o seguinte tema para debate no ICANN69: 

 
“Aumentar a eficácia do modelo multissetorial: principais questões e oportunidades de 
aceleração. Na preparação [do GAC], é bom considerar os resultados da consulta pública 
mais recente e o trabalho que avançou com dependências para aprimorar a eficácia do 
modelo multissetorial (como o relatório da ATRT3 e o trabalho na priorização e nos 
orçamentos).” 

 
III.  Comentários do GAC sobre o aprimoramento da eficácia do modelo multissetorial da ICANN 
 

● O GAC teve o prazer de fazer comentários sobre o documento de junho de 2020 chamado 
Aprimoramento da eficácia do modelo multissetorial da ICANN - Próximas etapas 
(doravante “documento de próximas etapas”). 

● O GAC aprova como o documento de próximas etapas identifica detalhadamente o trabalho 
existente consistente com a evolução do modelo multissetorial. É apropriado reconhecer 
que as partes relevantes da comunidade continuarão realizando seus trabalhos atuais “que 
abordam cada uma das prioridades de forma completa”.  

● O GAC concorda com a avaliação da Diretoria da ICANN de que, ao limitar as “próximas 
etapas” imediatas a três áreas de trabalho prioritárias e aproveitar trabalhos existentes, 
será possível alcançar o equilíbrio necessário de cargas de trabalho, resultando em 
aprimoramentos evolutivos incrementais e cada vez mais eficiências ao modelo 
multissetorial, que beneficiará o futuro trabalho de todos. 

● O GAC concorda que as ações propostas no documento de próximas etapas não devem 
sobrecarregar a comunidade indevidamente e que poderiam ter um impacto material 
positivo na evolução do modelo multissetorial. 

● O GAC apoia as três áreas de trabalho prioritárias identificadas no documento de próximas 
etapas como:  

○ A. Priorização do trabalho e uso eficiente dos recursos  
○ B. Precisão na definição de cobertura do trabalho  
○ C. Consenso, representação e inclusão 

 

Mais informações 

● Artigo 12 do Estatuto da ICANN - 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 



 

ICANN69 - Itens 3 da agenda do GAC - Reunião do GAC com a Diretoria da ICANN Página 6 de 6 

● Plano Estratégico da ICANN para os Anos Fiscais 2021-2025 - 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf; 

● Primeira Consulta da ICANN sobre um Processo de Planejamento de Dois Anos- 
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 

● Fórum de comentários públicos da ICANN - Relatório Preliminar da Equipe da Terceira 
Revisão de Responsabilidade e Transparência - https://www.icann.org/public-
comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en 

● Comentários no documento de “próximas etapas” do modelo multissetorial - GAC - 
https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps-
04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf 

● Comentários do GAC sobre o aprimoramento da eficácia do modelo multissetorial da ICANN 
– Próximas etapas - https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-
next-steps-
04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf 

● GNSO - Relatório Final do Processo de Desenvolvimento de Políticas Acelerado da 
Especificação Temporária para os dados de registro de gTLDs - Fase 2 (incluindo declaração 
minoritária do GAC) - 
https://mm.icann.org/pipermail/council/attachments/20200826/8edc7666/EPDPPhase2Fin
alReport-UpdatedFINAL-31July2020-0001.pdf 
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