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Objetivo da sessão 

Em 2019, a Diretoria da ICANN elaborou uma proposta de estrutura de GPI (Global Public Interest, 

Interesse Público Global) em consulta com a comunidade da ICANN. O propósito da estrutura de 

GPI é facilitar a compreensão, de maneira ascendente e com base nas múltiplas partes 

interessadas, sobre as questões de GPI relevantes para cada decisão da Diretoria. A estrutura 

reforça o compromisso da comunidade com o interesse público e demonstra como determinadas 

recomendações, conselhos e comentários públicos são de interesse público global. No entanto, ela 

não influencia no processo pelo qual as decisões são tomadas. A Diretoria ofereceu a estrutura 

como um modelo para diversas comunidades da ICANN para a implementação de avaliações 

próprias sobre os interesses públicos relacionados a tópicos e assuntos relevantes antes da 

Diretoria. 

Durante esta sessão, os participantes do GAC debaterão sobre se o GAC tem interesse em explorar 

essa estrutura como parte do trabalho de consultoria do comitê e, em caso afirmativo, como esse 

trabalho seria gerenciado. A sessão também permitirá que os participantes se preparem para a 

Sessão Plenária Entre Comunidades sobre a estrutura de GPI programada para o encontro público 

ICANN73. 

Histórico 

O GPI (Global Public Interest, Interesse Público Global) é essencial para muitos documentos 

importantes de governança antigos e atuais, por exemplo, o Contrato Social, a Afirmação de 

Compromissos e o Estatuto. Discussões com toda a comunidade já foram realizadas ao longo 

dos anos para explorar quais são os interesses públicos globais e determinar a melhor forma 

de atendê-los, bem como decidir os meios e os mecanismos necessários para alcançar essa 

meta. 
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Desenvolvimento da estrutura 

Em 2019, a Diretoria da ICANN, mediante consulta com a comunidade, desenvolveu uma 

estrutura projetada para lidar com recomendações específicas de políticas ou ações 

organizacionais da Diretoria e garantir que elas respeitassem as considerações de interesse 

público definidas no Estatuto. 

. A estrutura desenvolvida foi criada para ajudar a Diretoria a determinar se e como recomendações 

e conselhos específicos elaborados pela comunidade estariam de acordo com o interesse público 

global e dentro do escopo da ICANN. 

Após a conclusão da consulta com a comunidade sobre a estrutura proposta, a Diretoria definiu 

uma versão “piloto” para a estrutura de GPI e mostrou como ela poderia ser aproveitada para 

garantir as considerações relevantes de interesse público sobre um determinado assunto, 

identificar lacunas, se houver, e compartilhar lições aprendidas. 

Piloto da ODP do SSAD 

A Diretoria da ICANN decidiu mostrar a estrutura proposta usando dois casos de teste, a SSAD ODP 

(System for Standardized Access Disclosure Operational Design Phase, Fase de Design Operacional 

do Sistema Padronizado para Acesso e Divulgação), que foi concluída recentemente, e a ODP das 

Recomendações de Procedimentos Subsequentes, que está em andamento. 

Os processos piloto consistem em (1) determinar as recomendações que contém considerações de 

interesse público e se as categorias da estrutura de GPI são relevantes para a questão; (2) aplicar as 

perguntas apresentadas na estrutura para considerar as questões de GPI tendo em vista os itens 

relevantes do Estatuto da ICANN; e, por fim, (3) verificar a posição da comunidade quanto às 

diversas considerações e pontos de vista (inclusive as declarações de grupos minoritários). 

Em janeiro de 2022, a SSAD ODP foi concluída e a Organização ICANN publicou uma Avaliação de 

Design Operacional (ODA, na sigla em inglês) sobre as Recomendações do SSAD. A análise do 

interesse público global na ODA se concentra unicamente nas recomendações de política da Fase 2 

do EPDP para o SSAD (Anexo 2) e não no design do sistema. 

Entre as observações feitas durante o projeto piloto, a equipe da ODA ressaltou que “embora a 

comunidade da ICANN não tenha usado a estrutura de GPI formalmente, as considerações de 

interesse público foram analisadas e abordadas seguindo as explicações fornecidas nas 

recomendações do SSAD”.1 

Além disso, a equipe da ODA determinou que o processo piloto demonstrou que “o exercício de GPI 

será muito mais eficiente se a estrutura for executada inicialmente como parte do desenvolvimento 

de recomendações, em vez de uma revisão após a implementação”. 

 
1 https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf (Anexo 2, página 104) 

https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en
https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssad-oda-25jan22-en.pdf
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Por último, a equipe da ODA indicou que “o GPI é uma consideração essencial no trabalho da 

ICANN e a avaliação do GPI nessa estrutura, ou por meio de qualquer outro processo ou 

ferramenta, pode ser considerada para qualquer momento durante o ciclo de vida das 

recomendações”. Sendo assim, a comunidade é convidada a considerar o uso da estrutura em seus 

trabalhos futuros como uma forma de ajudar na estruturação e na orientação de discussões sobre 

GPI e fornecer informações para discussões e ações subsequentes da Diretoria da ICANN. 

 

Agenda 

A sessão interna do GAC está programada para ocorrer antes de uma sessão plenária entre 

comunidades sobre o assunto, a fim de oferecer aos membros do GAC uma oportunidade de 

entender melhor o contexto da estrutura de GPI, conhecer as expectativas da Diretoria quanto à 

comunidade e debater se essa estrutura poderia ou não ser incorporada/adotada no trabalho de 

desenvolvimento de conselhos do GAC. 

A sessão entre comunidades subsequente programada durante o ICANN73 (“A Estrutura de 

Interesse Público Global: Ela é Útil?”) incluirá um breve histórico da Estrutura de GPI (a sessão da 

Semana de Preparação para o ICANN72 apresentou uma visão geral detalhada - veja a 

documentação abaixo), seguido por uma discussão sobre um caso de uso, o SSAD (Standardized 

System for Access and Disclosure, Sistema Padronizado para Acesso e Divulgação), em que a 

Estrutura de GPI foi usada como parte das deliberações da Diretoria da ICANN. Por fim, a sessão 

plenária entre comunidades terá uma discussão sobre se e como essa estrutura pode ser 

aproveitada ao máximo pela comunidade da ICANN em suas interações com a Diretoria da ICANN. 

Os membros do GAC são incentivados a contribuir ativamente nessas duas sessões. 

 

Principais documentos de referência 

● Sessão de atualização de GPI na semana de preparação para o ICANN72: 

https://72.schedule.icann.org/meetings/y99Xbhof3BbxfCQhY  

● Relatório do Painel de Estratégia da ICANN sobre a Estrutura de Responsabilidade Pública 

(Maio de 2014): 

https://www.icann.org/en/system/files/files/prf-report-15may14-en.pdf 

● Kit de ferramentas de GPI - página wiki da ICANN: 

https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit  

● Documento de discussão: Desenvolvimento de uma Estrutura de Interesse Público (junho de 

2020): 

https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit?preview=/58724547/138

970274/Proposed%20Public%20Interest%20Framework_V3_22June2020%20.pdf 

● Comunicado da ICANN sobre a SSAD ODA: 

https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-

assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en 

https://72.schedule.icann.org/meetings/y99Xbhof3BbxfCQhY
https://www.icann.org/en/system/files/files/prf-report-15may14-en.pdf
https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit
https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit?preview=/58724547/138970274/Proposed%20Public%20Interest%20Framework_V3_22June2020%20.pdf
https://community.icann.org/display/prjxplrpublicint/GPI+Toolkit?preview=/58724547/138970274/Proposed%20Public%20Interest%20Framework_V3_22June2020%20.pdf
https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en
https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en
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● Comunicado da ICANN sobre a SubPro ODA: 

https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-delivers-operational-design-

assessment-of-ssad-recommendations-25-1-2022-en 

Mais informações 

● Sessão plenária do ICANN73 - A Estrutura de Interesse Público Global: Ela é Útil? 
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