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Objetivo da sessão 

Os líderes de tópicos do GAC relacionados às rodadas subsequentes de novos gTLDs devem analisar as 

questões de alta prioridade identificadas no conjunto de indicadores do GAC e na discussão do GAC< 

realizada em 1o de março de 2021 em preparação para o ICANN70. Para cada tópico prioritário, a sessão se 

concentrará em: 

● Oferecer aos membros do GAC e observadores uma visão geral de cada tópico prioritário; 

● Analisar as recomendações finais do Grupo de Trabalho de PDP e as posições do GAC, identificando 

áreas de divergência 

● Discutir ativamente com os membros do GAC e observadores para reunir opiniões para possíveis 

recomendações do GAC para a Diretoria da ICANN e/ou futuras consultas públicas. 

 

 

https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
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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 proteção 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 

Status atual das discussões 

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 

rodadas subsequentes de novos gTLDs, que deu origem a um período de comentários públicos, 

encerrado em 30 de setembro de 2020. O GAC enviou um comentário coletivo em 29 de setembro 

de 2020. O Relatório Final do WG de PDP de procedimentos subsequentes foi enviado ao Conselho 

da GNSO em 18 de janeiro de 2021 e foi adotado pelo Conselho da GNSO em 18 de fevereiro de 

2021. Espera-se que o Conselho da GNSO envie as recomendações relativas ao Relatório Final do 

WG de PDP de procedimentos subsequentes à Diretoria da ICANN em breve. 

 
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 

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%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://community.icann.org/display/NGSPP/Work+Track+5%3A+Geographic+Names+at+the+Top-Level
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/reviews
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No ICANN70, o GAC terá a oportunidade de analisar os próprios materiais relacionados às rodadas 

subsequentes de novos gTLDs, concentrando-se nas áreas das possíveis próximas etapas, além de 

participar de possíveis discussões sobre tópicos prioritários para o GAC. 

Depois disso, haverá várias etapas com cronogramas diferentes dentro do Processo de 

Desenvolvimento de Políticas, depois da consideração e adoção das recomendações finais do PDP 

de procedimentos subsequentes pelo Conselho da GNSO em 18 de fevereiro de 2021: 

i. Recomendações do Conselho da GNSO para a Diretoria da ICANN; 

ii. A Diretoria da ICANN pode decidir acionar uma Fase de Design Operacional (ODP); 

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

Diretoria da ICANN. Oportunidade de recomendações consensuais do GAC para a Diretoria 

da ICANN;   

iv. Comentários públicos sobre o Relatório Final do WG de PDP de procedimentos 

subsequentes. Oportunidade para comentários consensuais do GAC 

v. Votação da Diretoria da ICANN; 

vi. 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 etapas em sequência, a organização da ICANN deveria iniciar uma nova 

rodada de novas solicitações de gTLDs aproximadamente em 2022, mais ainda a confirmar. 

 

Proposta da liderança para ações do GAC durante o ICANN70 

 

1. Os líderes de tópicos do GAC devem analisar rapidamente os tópicos de alta prioridade 

identificados pela liderança do GAC, conforme definido no conjunto de indicadores do GAC, 

especificamente para identificar qualquer área de divergência entre as posições do GAC e as 

recomendações finais do Grupo de Trabalho do PDP, com base nas discussões realizadas no 

webinar dedicado do GAC, em 1o de março de 2021; 

2. Os membros do GAC e observadores devem analisar os tópicos prioritários relacionados ao 

Relatório Final do Grupo de Trabalho de PDP de procedimentos subsequentes, além de 

participar ativamente de discussões significativas para atualizar as posições do GAC em 

relação a tais tópicos, com o objetivo de preparar as possíveis recomendações consensuais 

do GAC e/ou qualquer outro comentário para a Diretoria da ICANN (no ICANN70 ou entre 

sessões, conforme apropriado).  

 

Posições atuais 

Consulte o conjunto de indicadores do GAC (anexo B deste documento), analisado pela liderança do 

GAC, que contém referências abrangentes de:  

a. recomendações e comentários anteriores do GAC fornecidos até hoje; 

https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
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b. status atualizado das recomendações do Grupo de Trabalho do PDP conforme o 

Relatório Final; 

c. possíveis próximas etapas do GAC em relação às rodadas subsequentes de novos 

gTLDs para discussão no ICANN70 

O GAC recomendou que a nova rodada de solicitações de gTLDs deve ser feita “de uma forma 

lógica, sequencial e coordenada” que leve 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, proponha “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”. 

Principais documentos de referência 

● Conjunto de indicadores do GAC: Status das áreas de maior interesse para o GAC nos 

procedimentos subsequentes de novos gTLDs. 

● Relatório Final do Grupo de trabalho de PDP de procedimentos subsequentes de novos 

gTLDs 

● Comentários consensuais do GAC versus texto da recomendação final 

 

Mais informações 

● Webinar do GAC sobre o Relatório Final do Grupo de Trabalho de PDP de procedimentos 

subsequentes - 1o de março de 2021  

● Comentários consensuais coletivos do GAC sobre o Relatório Final das rodadas 

subsequentes de novos gTLDs - 29 de setembro de 2020 

● Comunicado do GAC no ICANN69 

● Compilação de comentários individuais do GAC - Maio de 2020 

● 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 aSessão 11.1 de notícias sobre as revisões da ICANN 

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/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/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SgXD9zBt9-Pi5YJbICDmj_FZZzVgrROupBdI0Pw1Ay4/edit?usp=sharing
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
https://docs.google.com/document/d/1wJJBWPy8_X2ODrfjV-uLn5UvI1RSwxXHRQLTR4UdLPY/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/sessions/gac-virtual-meeting-on-subpro-pdp-wg-final-report-pre-icann70
https://gac.icann.org/file-asset/GAC%20Subpro%20Final%20Report%20Collective%20Comment%20-%20FINAL.pdf
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-communique
https://docs.google.com/document/d/1HiR4B44i7t29VkiO_MYJcLrQ-E16OPoNibrRQzdUNW8/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann68-gac-communique
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/briefing-materials/public/icann65-gac-briefing-11.1-cct-review-v1-6jun19.pdf%20language_id=1.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/briefing-materials/public/icann65-gac-briefing-11.1-cct-review-v1-6jun19.pdf%20language_id=1.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-11-session-11-1-icann-reviews-update-atrt3-rds-cct-reviews
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● 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A: Principais marcos cronológicos do trabalho do grupo de procedimentos 

subsequentes 

 

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”. 

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. 

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
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
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● 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 de rodadas subsequentes de novos gTLDs enviado ao Conselho da GNSO 

em 18 de janeiro de 2021.  

 

O relatório final deve ser enviado à Diretoria da ICANN pelo Conselho da GNSO em breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

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/draft-final-report-new-gtld-subsequent-20aug20-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gnso-new-gtld-subsequent-draft-final-report-2020-08-20-en
https://community.icann.org/display/NGSPP/h.+Final+Report+Drafting?preview=/153520393/157188562/SubPro%20-%20Final%20Report%20-%2020Jan2021%20-%20FINAL%20WITH%20CORRECTIONS.pdf
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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Anexo B: Conjunto de indicadores do GAC sobre rodadas subsequentes de novos gTLDs  
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