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I.

Introdução

O GAC (Governmental Advisory Committee, Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais)
da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporação da Internet para
Atribuição de Nomes e Números) encontrou‐se em Cingapura durante a semana de 7 de
fevereiro de 2015. Sessenta e cinco membros do GAC participaram do encontro, além de nove
observadores.
II.

Atividades entre os grupos constituintes e envolvimento da comunidade
1. Encontro com a Diretoria da ICANN

O GAC reuniu‐se com a Diretoria da ICANN e debateu uma série de questões, abrangendo:








Transição de Administração da IANA e Responsabilidade da ICANN
Proteções de gTLDs
Revisão e avaliação do Programa de Novos gTLDs
Rótulos de dois caracteres no segundo nível
Painel de Revisão Independente e ponto África
Segurança da Internet
Governança da Internet
2. Encontro com a Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO)

O GAC reuniu‐se com a GNSO (Generic Names Supporting Organization, Organização de Apoio a
Nomes Genéricos) e concordou, em caráter experimental e sujeito a ajustes em curso conforme
necessário, com um mecanismo proposto pelo Grupo de Consulta GAC‐GNSO para o
envolvimento antecipado na fase de definição do escopo de assuntos para o PDP (Policy
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Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) da GNSO. Isso inclui a
formação de um Comitê para o Mecanismo de Análise Rápida do GAC.
Os acordos permitirão indicar antecipadamente no PDP se o assunto tem uma recomendação
consagrada do GAC e se apresenta implicações sobre políticas públicas, sendo, portanto, de
interesse do GAC. Isso permitirá ainda que a GNSO leve isso em consideração, além de
possibilitar que o GAC elabore um parecer que será fornecido nas etapas relevantes do PDP.
Isso não restringe a atual capacidade do GAC de fazer recomendações à Diretoria da ICANN.
3. Encontro com a Organização de Apoio a Nomes de Domínio com Código de País
(ccNSO)
O GAC reuniu‐se com a ccNSO (Country Code Name Supporting Organisation, Organização de
Apoio a Nomes de Domínio com Código de País) e obteve uma troca construtiva de ideias sobre
questões levantadas no Relatório do Grupo de Trabalho do Esquema de Interpretação.
Mais informações constam neste Comunicado, em "Conselhos do GAC à Diretoria".
4. Encontro da liderança do GAC com a liderança do Comitê Consultivo At‐Large
(ALAC)
Os grupos de lideranças do GAC e do ALAC (At‐Large Advisory Committee, Comitê Consultivo
At‐Large) reuniram‐se em uma sessão aberta e trocaram ideias sobre uma série de questões,
abrangendo: a defesa de gTLDs para proteção do consumidor em relação a cadeias de
caracteres em setores altamente regulamentados; o envolvimento futuro no Comitê de
Nomeação, e o possível reforço da cooperação e da comunicação entre o GAC e o ALAC,
inclusive entre as sessões.
5. Participação do GAC no Comitê de Nomeação (NomCom)
O GAC reuniu‐se com membros do NomCom (Nominating Committee, Comitê de Nomeação)
de 2015 e apreciou a oportunidade de discutir como contribuir de maneira mais efetiva com o
trabalho do NomCom. O GAC trabalhará nas questões abordadas com o objetivo de resolvê‐las,
caso decida retomar seu envolvimento, tanto na estrutura atual como em uma estrutura
revista. Isso inclui a possibilidade do GAC desenvolver critérios para orientar as seleções do
NomCom.
6. Proteção de nomes geográficos em futuras rodadas
O Grupo de Trabalho do GAC para Proteção de Nomes Geográficos em Futuras Rodadas
realizou uma sessão com a comunidade para estudar os comentários recebidos no documento
do Grupo de Trabalho e ouvir os palestrantes convidados da comunidade. O Grupo de Trabalho
dará prosseguimento ao seu trabalho entre sessões, abrangendo o envolvimento do GAC com o
CCWG (Cross Community Working Group, Grupo de Trabalho Entre Comunidades) sobre o Uso
de Nomes de Países e Territórios como TLDs.
***

O GAC agradece especialmente a todos os SOs/ACs que participaram da reunião com o GAC,
bem como à comunidade da ICANN que contribuiu para o diálogo com o GAC em Cingapura.
III. Assuntos internos
1. Novos membros
O GAC dá as boas‐vindas à República da Guiné, à Irlanda, à Mauritânia e ao Cazaquistão como
novos membros e à ECOWAS (Economic Community of West African States, Comunidade
Econômica dos Estados da África Ocidental) como novo observador. Atualmente, o GAC conta
com 150 membros e 32 observadores.
2. Princípios Operacionais do GAC
O GAC ainda considera possíveis mudanças em seus Princípios Operacionais.

IV. Transição da Administração da IANA pelos Estados Unidos e Aprimoramento da
Responsabilidade da ICANN
O GAC reitera seu compromisso de envolvimento com o CWG de Administração, o CCWG de
Responsabilidade e o ICG. O GAC reconhece o grande avanço obtido até o momento pelos
grupos da comunidade. Além disso, o GAC parabeniza os copresidentes do CWG e do CCWG
pelos esforços realizados de maneira consistente na coordenação de seu trabalho tendo em
conta a relação direta entre seus respectivos trabalhos e incentiva‐os a dar continuidade a
esses esforços.
A respeito do CWG de Administração:




Os membros do GAC continuarão a trabalhar com o CWG no desenvolvimento da
próxima versão de uma proposta, enviando comunicação ao GAC e obtendo orientação
desse, como um todo, em questões importantes;
O GAC incentiva cada governo a contribuir ao longo do período de comentários públicos
associado à próxima versão de uma proposta;
O GAC contribuirá para o trabalho do CWG na preparação de uma proposta consensual
para envio ao ICG.

A respeito do CCWG de Responsabilidade:



Os membros do GAC continuarão a trabalhar com o CCWG no desenvolvimento das
propostas de aprimoramento da responsabilidade da ICANN, enviando comunicação ao
GAC e obtendo orientação desse, como um todo, em questões importantes;
O GAC trabalhará para identificar questões específicas para os governos, tanto como
participantes individuais ou coletivos, em quaisquer mecanismos novos ou aprimorados.




A próxima etapa da contribuição do GAC para linhas relevantes de trabalho incluirá
princípios de políticas públicas que possam orientar o desenvolvimento de quaisquer
mecanismos de responsabilidade novos ou aprimorados;
O GAC contribuirá para o trabalho do CCWG na preparação de uma proposta consensual
para envio à Diretoria da ICANN.

Ambos os processos terão a mais alta prioridade no trabalho entre sessões do GAC, estando
esse atento ao cronograma atualizado.
V. Conselhos do GAC à Diretoria da ICANN2
1. Conselhos de Proteção que se aplicam a todos os novos gTLDs e cadeias de
caracteres de Categoria 1 (proteção do consumidor, cadeias de caracteres delicadas
e mercados regulamentados) e Categoria 2 (políticas de registro restritas)
O GAC considera o 52º encontro em Cingapura um marco importante, confirmando o registro
até o momento sobre a adoção e implementação pelo NGPC do conselho do GAC, bem como
definindo os trabalhos subsequentes do GAC para o monitoramento da conformidade e das
atividades de implementação da ICANN.
Embora o GAC reconheça os esforços do NGPC desde o encontro de Pequim em 2013 para
responder aos conselhos do GAC, esse lamenta que o NGPC tenha determinado que a exigência
de os Registros verificarem e validarem as credenciais dos registrantes para nomes de domínio
em setores regulados e altamente regulados represente desafios interjurisdicionais para
Registros e Registradores.
O GAC acredita que sua exigência recomendada de verificação de credenciais no momento do
registro representa um avanço maior no sentido de atender ao objetivo de minimizar os danos
ao consumidor e as fraudes do que um sistema de reclamações após o fato. O GAC observa
também que um número significativo de Registros e Solicitantes de cadeias de caracteres
altamente regulamentadas tem se comprometido voluntariamente, em conformidade com o
conselho do GAC, com a realização da verificação e validação de credenciais.
a. O GAC recomenda que o NGPC:
i.
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reconheça publicamente esses compromissos como a definição
de um padrão de práticas recomendadas ao qual todos os
Registros associados a tais cadeias de caracteres devem
empenhar‐se em atender. Além disso,

Para obter um histórico dos antecedentes e acompanhar os conselhos do GAC à Diretoria, visite o Registro On‐
line de Conselhos do GAC: https://gacweb.icann.org/display/GACADV/GAC+Register+of+Advice

b. O GAC recomenda:
i.

que a ICANN sugira aos Registros para os quais tais
compromissos ainda não foram assumidos e para os quais os
contratos já foram assinados com a ICANN que sejam analisadas
maneiras de introduzir essas disposições tendo em vista
preocupações com políticas públicas. Isso poderia ajudar
também a aumentar a confiança no comércio baseado na
Internet.

Com relação ao PICDRP (Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure,
Procedimento de Resolução de Disputas de Compromissos de Interesse Público), o GAC
reconhece o esclarecimento de que o processo do PICDRP oferece um possível mecanismo
"alternativo ou paralelo" para que uma parte lesada busque soluções que não "excluam nem
limitem" o cronograma e o processo de conformidade contratual normal da ICANN. Nesse
sentido, recomendamos que o NGPC continue a ajustar e esclarecer o processo. No momento,
o GAC considera o PICDRP complexo, longo e ambíguo, gerando dúvidas sobre sua eficácia na
abordagem de ameaças sérias.
c. O GAC recomenda que o NGPC:
i.

considere ajustar o PICDRP e/ou desenvolver um processo de
"tramitação rápida" para que as autoridades reguladoras, as
agências governamentais e aos responsáveis pela aplicação da
lei trabalhem em conformidade contratual com a ICANN para
responder com eficácia a questões que envolvam sérios riscos
de prejuízo ao público. Finalmente, com relação ao conselho do
GAC para a Categoria 2 de Pequim,

d. O GAC recomenda que o NGPC:
i.

forneça mais esclarecimentos sobre os mecanismos de
reparação caso os registrantes acreditem que tenham sido
indevidamente discriminados.

2. Proteção de Nomes e Acrônimos de Organizações Intergovernamentais (OIGs)
O GAC continuará a trabalhar com as partes interessadas para chegar a um acordo sobre
proteções permanentes apropriadas para nomes e acrônimos de Organizações
Intergovernamentais. Isso incluirá o trabalho com as OIGs e o NGPC e com o Grupo de Trabalho
de PDP da GNSO sobre o acesso de OIGs/ONGIs aos mecanismos de proteção de direitos de
remediação.
3. Proteção de Nomes e Acrônimos para Cruz Vermelha/Crescente Vermelho
O GAC acolhe positivamente as etapas executadas para a implementação da resolução do NGPC
adotada em Los Angeles, em outubro de 2014. O GAC reitera seu conselho à Diretoria de
prosseguir suas consultas a fim de confirmar a proteção permanente dos termos e nomes da

Cruz Vermelha e Crescente Vermelho em rodadas atuais e futuras de novos gTLDs.
4. Relatório do Grupo de Trabalho do Esquema de Interpretação (FOIWG)
O GAC está ciente do trabalho do FOIWG (Frame of Interpretation Working Group, Grupo de
Trabalho do Esquema de Interpretação) da ccNSO e de seus esforços para propiciar clareza
interpretativa à RFC 1591. O GAC acolhe positivamente o reconhecimento pelo FOIWG de que,
em conformidade com os princípios de 2015 do GAC, a autoridade máxima em questões de
políticas públicas relacionadas aos ccTLDs é o governo relevante. Desse modo, nenhum item do
relatório do FOIWG deve ser interpretado a fim de limitar ou restringir a lei aplicável e as
decisões governamentais nem a capacidade do operador da IANA de atuar de acordo com uma
solicitação feita pelo governo relevante.
5. Responsabilidade e transparência
Antes do encontro em Buenos Aires, o GAC enviará à Diretoria os detalhes sobre o andamento
da implementação das Recomendações da ATRT2, inclusive aquelas que estiverem concluídas.
6. WHOIS
O GAC registra o recebimento de um resumo abrangente fornecido pela Diretoria sobre a
ampla variedade de atividades relacionadas ao WHOIS atualmente em andamento na ICANN e
na comunidade.
7. Liberação de códigos de duas letras e nomes de países no segundo nível
a. O GAC recomenda à Diretoria:
i. alterar o processo atual para solicitações de liberação de códigos
de duas letras a fim de estabelecer um mecanismo eficaz de
notificação. Assim, os governos relevantes poderão ser alertados
quando for dado início às solicitações. Comentários fornecidos
pelos governos relevantes devem ser plenamente considerados.
b. O GAC também recomenda à Diretoria:
i. estender o período de comentários para 60 dias. Essas mudanças
devem ser implementadas antes de proceder com solicitações
pendentes e futuras. Uma lista de membros do GAC que
pretendem concordar com todas as solicitações e que não exigem
notificação será publicada no site do GAC.

8. Nomes de países e territórios
a. O GAC recomenda à Diretoria que:
i. a ICANN deve trabalhar com o GAC no desenvolvimento de um
banco de dados público para simplificar o processo de liberação
de nomes de países e territórios no segundo nível, conforme
detalhado na Especificação 5. O banco de dados informará se
membros específicos do GAC pretendem concordar com todas as
solicitações, analisar cada caso ou não concordar com nenhuma
solicitação. A ausência de parecer de um governo não será
considerada concordância.
9. Lei Internacional, Direitos Humanos e a ICANN
O GAC decidiu estabelecer um Grupo de Trabalho sobre Questões de Direitos Humanos e
Aplicação de Lei Internacional, pois essas questões estão relacionadas às atividades da ICANN.
O GAC vai também monitorar os avanços da comunidade e considerar como as iniciativas do
GAC podem complementá‐los.
10. Segurança Pública e Cumprimento da Lei
O GAC concordou em estabelecer um Grupo de Trabalho para Segurança Pública e
Cumprimento da Lei.
VI. Próximo Encontro
O GAC se reunirá novamente durante o 53º encontro da ICANN em Buenos Aires, Argentina.

