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I n t r o d u ç ã o  

O número de incidentes de segurança da informação envolvendo

comprometimento de dados pessoais cresceu exponencialmente nos últimos

anos. Não se sabe, entretanto, se houve um aumento no número de incidentes

ou se eles passaram a ser de conhecimento público de forma ampla. A

divulgação da ocorrência de um incidente que antes estava restrita aos fóruns

de segurança da informação passou a ser feita pela grande imprensa. Esta

visibilidade, por um lado traz transparência aos titulares de dados pessoais, por

outro causa imensa preocupação nas organizações não só por razões

regulatórias, mas também pelos danos reputacionais e de imagem que podem

vir a sofrer.

Grande parte do problema envolvendo incidentes de segurança da informação

é que por maior que seja o investimento em mecanismos de prevenção o nível

de imprevisibilidade se mantém alto, resultando em uma das frases mais

utilizadas entre profissionais de SI e de P&PD -” todos serão vítimas de

incidentes de segurança da informação, só não sabemos quando”.

As leis de proteção de dados pessoais trouxeram mais um componente a ser

avaliado em relação ao tema, a obrigatoriedade de comunicar às autoridades de

proteção de dados e aos titulares de dados quando um incidente envolvendo

dados pessoais ocorre. Tanto o Regulamento Europeu (GDPR) quanto a Lei

Geral de Proteção de Dados (LGPD) determinam que esses eventos devem ser

prontamente comunicados.

O dever de informar não decorre unicamente das leis de proteção de dados,

outros instrumentos reguladores, como, normas do Bacen já previam essa

necessidade. Derivam dessas normas cláusulas contratuais que obrigam as

organizações a estabelecerem uma forma de comunicação entre si de forma a

terem algum poder de reação.

Assim, são muitos os motivos que nos levam como LGPDACADÊMICO a escrever

sobre o tema, mas todos eles confluem para uma necessidade que se impõe a

todas as organizações: ter um procedimento interno, preciso e determinado,

para gerir os incidentes quando eles ocorrerem. Saber qual caminho trilhar

nesse momento é a diferença entre a sobrevivência do negócio ou não.
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1 .  I n c i d e n t e s  d e  S e g u r a n ç a  

d a I n f o r m a ç ã o

Antes de falarmos especificamente sobre incidentes de segurança de dados

precisamos compreender o que é um incidente de segurança da informação.

Segundo a ISO 27000 um incidente de segurança da informação é “um simples

ou uma série de eventos de segurança da informação indesejados ou

inesperados, que tenham uma grande probabilidade de comprometer as

operações do negócio e ameaçar a segurança da informação”. De forma mais

simples, é todo evento indesejado que atinge um dos pilares da SI,

confidencialidade, disponibilidade e integridade das informações podendo

trazer consequências para o negócio. Assim, a indisponibilidade de um link ou

sistema, um incêndio que atinja a sala de equipamentos de tecnologia de uma

organização um ataque de negação de serviço (DDoS) são incidentes de

segurança da informação que não causam comprometimento de dados

pessoais.

Dessa forma, data breaches, ou incidentes de segurança de dados pessoais, são

apenas uma das espécies possíveis de incidentes de segurança da informação,

esses incidentes exigem atenção especial porque estão previstos nas leis de

proteção de dados pessoais trazendo obrigações para as organizações. De

acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

“Um incidente de segurança com dados pessoais é qualquer evento adverso

confirmado, relacionado à violação na segurança de dados pessoais, tais como

acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda,

alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados

inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos e

liberdades do titular dos dados pessoais.” 1

1Definição disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-
seguranca>. Consulta em 15/07/2021.
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2 Disponibilidade: a informação precisa estar disponível quando necessário, de forma
contínua para quem está autorizado e tem necessidade de acessá-la.
3Integridade: a informação deve ser mantida na condição desejada, ou seja, não podem
ocorrer modificações não autorizadas no seu conteúdo.
4Confidencialidade: somente pessoas autorizadas podem ter acesso às informações.

Detalhando um pouco a definição, temos que um incidente de segurança de

dados ocorre quando uma das situações abaixo se concretiza:

➢ Ocorre a destruição quando os dados não existem mais, ou não

existem mais em uma forma que possa ser utilizada da forma

esperada. São exemplos de destruição de dados: exclusão definitiva e

total de dados ainda necessários, incêndio no data center, destruição

de dispositivos que armazenam dados. Nesse caso o princípio da

segurança da informação da disponibilidade2 é afetado.

➢ Ocorre dano quando os dados pessoais foram alterados, corrompidos

ou não estão mais completos. São exemplos desse tipo de situação:

exclusão parcial dos dados, alteração não Disponibilidade: a

informação precisa estar disponível quando necessário, de forma

contínua para quem está autorizado e tem necessidade de acessá-

la.autorizada de um preço, equipamentos danificados que causam o

corrompimento de arquivos. Nesse caso o princípio da segurança da

informação da integridade3 é violado.

➢ Ocorre a perda quando dados ainda existem, mas se perdeu o

controle sobre eles ou se perdeu o acesso. Um exemplo característico

de perda do controle dos dados ocorre em situações de ransomware.

Nesses casos também o princípio da disponibilidade é afetado.

➢ Ocorre o tratamento não autorizado quando há divulgação indevida

de dados pessoais para (ou acesso por) destinatários que não estão

autorizados a receber (ou acessar) os dados. Vários exemplos

poderiam ser elencados aqui, entretanto, o mais característico ocorre

quando há uma exposição indevida dos dados, seja por vazamento ou

não. Nesses casos o princípio da segurança da informação afetado é o

da confidencialidade4.
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5 Artigo 6. VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
6Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Embora não traga o conceito de incidente de segurança com violação de dados

pessoais, a LGPD apresenta em seu art. 48 a obrigação de notificar a ocorrência

desse tipo de evento quando ele possa representar um risco ou dano relevante

aos titulares dos dados pessoais afetados para a Autoridade Nacional de

Proteção de Dados Pessoais (ANPD) e para os respectivos titulares.

Tal obrigação decorre dos próprios princípios previstos no art. 6º5,

principalmente do princípio de segurança. Determina tal princípio que o

tratamento de dados lícito demanda que os agentes de tratamento empreguem

a “utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de

destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão”. No mesmo sentido o

texto do art. 46 da LGPD. Nesse contexto é possível entender que estará

configurado um incidente de segurança de dados pessoais em toda ocorrência

acidental ou ilícita relacionada à segurança de dados pessoais, incluindo o

acesso, perda ou destruição sem intenção dos mesmos.

Para compreender o que seria um incidente de segurança de dados podemos

recorrer adicionalmente ao Regulamento Europeu nº 679/2016 (“GDPR”), dada

sua influência no cenário de proteção de dados no Brasil e na elaboração do

texto da LGPD. De lá temos que um incidente de segurança de dados pessoais é

toda “violação da segurança que provoque, de modo acidental ou Artigo 6. VII -

segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas

de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

2 .  L G P D e I n c i d e n t e s  d e  

S e g u r a n ç a  d a  I n f o r m a ç ã o  
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7Art. 4º (12) do Regulamento Europeu – “‘personal data breach’ means a breach of security
leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure
of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed”. Disponível em:
< https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>
8Tomada de subsídios disponibilizada em: <https://www.gov.br/anpd/pt-
br/assuntos/noticias/anpd-inicia-processo-de-regulamentacao-sobre-incidentes-de-
seguranca-com-tomada-de-subsidios> Consulta em 21/07/2021

ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não

autorizados, a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer

outro tipo de tratamento” (art.4º)7.

Dessa forma, fica claro que não são somente os ataques externos ou acessos

indevidos dentro de uma empresa, que formam o rol de incidentes de

segurança nos termos da LGPD, mas falhas técnicas e outras ocorrências que

ocasionam a perda ou indisponibilidade dos dados também deverão ser

considerados.

Definido o que é uma violação de dados pessoais, surge outra questão que diz

respeito à necessidade de notificação da ANPD e dos titulares, visto que o texto

da lei diz que deverão ser comunicados incidentes que possam causar risco ou

dano relevante ao titular de dados (art.48, LGPD). Ou seja, não se exige a

comunicação de todos os incidentes, sendo necessário analisar cada caso de

forma particular

Dentro dessa discussão, precisamos esclarecer o que é risco e o que é dano.

Essa distinção é tão importante que a própria ANPD na tomada de subsídios8

quis obter o entendimento da sociedade civil sobre qual seriam as definições a

serem utilizados para esses termos.

Em sua consulta a Autoridade fez a seguinte pergunta “Como distinguir o risco

ao titular do dano ao titular? Como esses conceitos se relacionam?” Para

responder esse questionamento precisamos recorrer aos frameworks de

segurança da informação e ao Código Civil brasileiro.
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9NIST 800-37r2. Disponível em:

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-37r2.pdf
10Art. 186, Código Civil.
11Personal data breaches. Disponível em: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-

data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/personal-data-

breaches/

Temos que o framework NIST 800-379 define o risco como a medida em que

uma entidade é ameaçada por uma circunstância ou evento potencial, já do

Código Civil10 brasileiro extraímos que o dano é toda lesão que causa algum

prejuízo a alguém.

Tomadas essas definições podemos concluir que risco e dano, no contexto de

incidentes de segurança de dados, são conceitos que se complementam, mas

não se confundem. Enquanto o risco representa a probabilidade de o dano

ocorrer, o dano representa a consequência da concretização do risco.

Em consonância com esse entendimento está a posição da Autoridade de

Proteção de Dados britânica (Information Comissioner’s Office, “ICO”)11 que

entende que os riscos relativos à privacidade se relacionam à exposição ou

utilização indevida dos dados pessoais do titular de dados, ou seja, é o potencial

risco da ocorrência de consequências negativas para o titular caso ele tenha a

segurança dos seus dados violada. Já o dano pode vir a ser uma consequência

da exposição indevida. Dessa forma, a existência do risco não implica

necessariamente na existência do dano.

Nessa linha, os critérios para avaliação do risco devem considerar o potencial de

dano que o incidente pode vir a causar ao titular do dado. Dentre os danos

possíveis, existem os danos morais, materiais e/ou físicos.

Assim, as consequências de um incidente de segurança de dados pessoais, que

seria o dano, podem ser, mas não se resumem a: perda do controle dos dados

pessoais, limitação ao exercício de direitos, discriminação, roubo de identidade

ou fraude, perdas financeiras, danos reputacionais ou ainda outras

desvantagens econômicas ou sociais que possam causar preocupações aos

indivíduos.
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Dadas as peculiaridades de cada caso, a análise de risco de dano ao titular deve

ser feita considerando diversas variáveis como a natureza dos dados pessoais

envolvidos e a existência de medidas de proteção capazes de mitigar os riscos

para os titulares. Se os dados pessoais estiverem pseudonimizados, por

exemplo, pode não ser necessário notificar o incidente de segurança diante da

impossibilidade de terceiros identificarem os respectivos titulares dos dados

pessoais.
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3 . N o t i f i c a n d o  a  A N P D e  

C o m u n i c a n d o  o  T i t u l a r  –

C á l c u l o  d a  C r i t i c i d a d e

Angela Rosso

Entendido o que é um incidente de segurança de dados e os conceitos relativos

à risco e dano, precisamos estar atentos ao art. 48 da LGPD que traz a obrigação

ao controlador de comunicar a ANPD e até mesmo aos titulares a depender das

circunstâncias do incidente.

Buscando tornar mais objetiva as circunstâncias que ensejariam nessa

obrigatoriedade o site da ANPD apresenta a seguinte orientação, na forma de

perguntas e respostas, acerca da tomada de decisão sobre a necessidade de

notificar ou não:

“O controlador deverá avaliar internamente a relevância do risco ou

dano do incidente de segurança para determinar se deverá comunicar

à ANPD e ao titular. Para tanto, sugere-se responder internamente às

seguintes perguntas:

1. Ocorreu um incidente de segurança relacionado a dados pessoais?

☐Sim – Próxima pergunta.

☐Não – Não é necessário comunicar a ANPD se não houve

incidente de segurança relacionado a dados pessoais.

2. Existe um risco ou dano relevante aos direitos e liberdades

individuais dos titulares afetados em razão do incidente de segurança?

☐Sim – Comunique à ANPD e ao titular.

☐Não – A comunicação à ANPD não será necessária se o

responsável pelo tratamento puder demonstrar, de forma

irrefutável, que a violação da segurança dos dados pessoais

não constitui um risco relevante para os direitos e liberdades

do titular dos dados. “
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A orientação é útil, mas não suficiente para sanar a principal dúvida dos

profissionais de privacidade e proteção de dados quanto a quais incidentes

devem ser comunicados. Afinal, uma tomada de decisão tão importante deve

ser suportada, na medida do possível, por métricas objetivas que tornariam a

necessidade de notificação ou não, mais simples.

3.1 A caracterização do risco ao titular dos dados – Angela Rosso

Novamente recorremos aos questionamentos da própria ANPD na tomada de

subsídios, que trouxe o seguinte questionamento:

“Quando um incidente pode acarretar risco ou dano relevante ao titular? Que

critérios devem ser considerados pela ANPD para avaliar o risco ou dano como

relevante?”

Para responder a pergunta faz sentido buscarmos orientação novamente na

Europa, por lá encontramos a orientação do European Data Protection Board

(EDPB)12, que orienta que na avaliação do incidente sejam considerados os

seguintes critérios:

a) O tipo do incidente e em qual nível ele pode afetar o indivíduo;

b) A natureza, sensibilidade e o volume dos dados pessoais envolvidos.

c) Facilidade com que os indivíduos podem ser identificados.

d) Gravidade das consequências para o titular de dados.

e) Características especiais do titular de dados.

f) Características especiais do controlador.

g) O número de indivíduos afetados.

12European Data Protection Board. Guideline on Personal data breach notification under

Regulation 2016/679. Disponível em: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612052.
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A lista anterior podemos ainda acrescentar.

a) se o incidente foi interno ou externo;

b) nível de confidencialidade dos dados violados; e

c) efetividade da contenção do incidente.

Dessas orientações podemos extrair que existem muitos outros critérios a

serem analisados além da volumetria de indivíduos afetados. Precisamos

atentar para o fato de que um incidente com os dados de um único indivíduo

pode ser de tal modo grave que exija a comunicação à ANPD. Por exemplo, se

dados de um paciente forem enviados por engano para a imprensa.

Enquanto a ANPD não regulamenta o tema seguir as orientações do EDPB pode

facilitar a vida dos times de privacidade na hora de avaliar qual o risco envolvido

em um incidente.

Ainda em relação ao risco ao titular de dados pessoais, a Autoridade nacional

colocou em discussão se seria possível atribuir ao risco valores distintos, por

exemplo, risco alto, médio ou baixo.

Considerando as metodologias de gestão de risco adota-se que cálculo do nível

do risco é feito com base na probabilidade da ocorrência de um evento adverso

e do impacto causado no caso de tal evento se concretizar. Nesse sentido, o

framework NIST 800 – 37, permitindo que seja possível subdividir o risco em

níveis. Assim, pensando nos profissionais de privacidade e proteção de dados, é

possível que se adaptem as matrizes de riscos já adotadas pela organização,

acrescentando-se o aspecto privacidade. Precisamos salientar que, a matriz de

risco à privacidade deve considerar o risco ao titular dos dados pessoais e não

os riscos à organização.
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Nesse ponto, o material produzido pela European Union Agency for

Cybersecurity (ENISA)13 pode ser fonte de inspiração. A ENISA descreve uma

metodologia que pode ser utilizada para estabelecer o nível de risco existente

em um incidente de segurança de dados. A metodologia está apoiada em três

critérios base, que considerados em conjunto permitem calcular a gravidade do

incidente.

A agência europeia orienta a utilização das seguintes:

(1) Contexto do tratamento de dados – considera o tipo do incidente e

outras características contextuais do evento;

(2) A facilidade de identificação do indivíduo atingido pelo incidente; e

(3) Circunstâncias do incidente – abrange as questões de segurança na

ocorrência do incidente.

Essas três variáveis aplicadas na fórmula:

13 Recomendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches

Disponível em: https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity

tornam possível atribuir um valor para o risco dentre os níveis baixo, médio,

alto e muito alto.

Aplicar a fórmula exige que o conteúdo das variáveis Contexto do tratamento

de dados, Facilidade de Identificação e Circunstâncias do Incidente seja

conhecido previamente. O valor das variáveis é obtido a partir da criação de

tabelas em que se atribuem scores a situações específicas para serem

utilizadas nessas situações.
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13 Recomendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches

Disponível em: https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity

3.1.1 Sugestão da Enisa para criação do score Contexto do tratamento de dados

A Agência Europeia sugere que os scores sejam atribuídos da seguinte forma:

Contexto do tratamento Score

Dados comuns

Ex: dados biográficos, dados de

contato

Score básico preliminar: quando o

incidente envolve “dados comuns” e o

controlador não tem conhecimento de

qualquer fator agravante

1

O score pode ser aumentado em +1,

exemplo: um grande número de dados

foi atingido e/ou caso o controlador

utilize essas informações para criação

de perfis (profiling) que permitam

verificar o status social ou financeiro

do titular dos dados.

2

O score pode ser aumentado em +2,

exemplo: dadas as características do

controlador os dados atingidos podem

permitir inferências sobre status de

saúde, preferências sexuais, políticas

ou crenças religiosas.

3

O score pode ser aumentado em +3,

exemplo: dadas as características do

titular de dados (grupos vulneráveis,

menores) a informação pode ser

crítica pra a segurança física ou

psicológica do titular dos dados.

4
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Contexto do tratamento Score

Dados comportamentais

Ex: geolocalização, dados de tráfego,

dados relativos à preferências ou

hábitos pessoais.

Score básico preliminar: quando o

incidente envolve “dados

comportamentais” e o controlador não

tem conhecimento sobre qualquer

fator agravante ou atenuante do

incidente.

2

O score pode ser diminuído em 1 (-1),

exemplo: quando a natureza do

conjunto dos dados não permite

qualquer conclusão substancial sobre

o comportamento do indivíduo ou

quando os dados atingidos no

incidente já podiam ser encontrados

facilmente antes do incidente em

fontes públicas.

1

O score pode ser aumentado em 1,

exemplo: quando o volume de dados

for grande ou devido à características

do controlador em que os dados

expostos permitam criar um perfil ou

permitam conhecer de forma

detalhada os hábitos diários do titular

dos dados.

3

O score pode ser aumentado em 2,

quando, por exemplo, um perfil com

base em dados sensíveis pode ser

criado a partir dos dados expostos.

4
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Contexto do tratamento Score

Dados Financeiros

Qualquer tipo de dados financeiros

(pagamentos, transações financeiras,

dados bancários, investimentos, dados

de cartão de crédito, dados de faturas)

Score básico preliminar: quando o

incidente envolve “Dados Financeiros”

e o controlador não tem

conhecimento de fatores agravantes

ou atenuantes.

3

O score pode ser atenuando em 2,

quando, por exemplo, a natureza do

conjunto de dados não permite

qualquer inferência sobre as

informações financeiras do titular de

dados.

1

O score pode ser atenuado em 1,

quando, por exemplo, o conjunto de

dados financeiros expostos inclui

somente informações financeiras, mas

não permite inferências sobre a

situação financeiras do indivíduo (ex:

dados da conta bancária, sem

detalhamento).

2

O score pode ser aumentado em 1,

quando a natureza e/ou volume do

conjunto específico de dados

expostos, dados financeiros completos

(ex: informações do cartão de crédito)

que permitem utilização para fraude

ou para criação de um perfil

social/financeiro detalhado.

4
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Contexto do tratamento Score

Dados Sensíveis

Qualquer tipo de dados sensíveis

(dados de saúde, dados relativos à

vida sexual, dados de raça ou etnia,

dados de associação sindical ou

filiação partidária).

Score básico preliminar: quando o

incidente envolve “Dados Sensíveis” e

o controlador não tem conhecimento

de nenhum fator atenuante.

4

O score pode ser diminuído em 1,

quando, por exemplo, a natureza do

conjunto de dados não permite

qualquer inferência substancial sobre

informações comportamentais ou o

dado poderia ser coletado facilmente

(independentemente do incidente)

por estar disponível em bases públicas.

3

O score pode ser diminuído em 2,

quando, por exemplo, a natureza do

dado pode levar à inferências gerais,

não específicas.

2

O score pode ser diminuído em 1,

quando, por exemplo a natureza dos

dados atingidos pode conduzir à

inferências sobre informações

sensíveis.

3
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3.1.2 Sugestão da Enisa para construção do fator Facilidade de Identificação

Como já vimos, o segundo fator considerado na construção do nível de risco

associado ao incidente é a Facilidade de Identificação (FI). Para esse quesito a

Agência Europeia utiliza scores que variam entre o menor valor 0,25 (FI

insignificante) até o valor 1 (FI máximo).

A complexidade em determinar o valor dessa variável, passa pela própria

definição do que é dado pessoal, uma vez que uma pessoa pode ser direta ou

indiretamente identificada. Assim a definição do valor de FI passa por

considerar quanto o conjunto de dados expostos tem a capacidade de

identificar uma pessoa de forma única.

A tendência é que o valor de FI seja mais próximo de ‘1’ quanto maior for o

volume de dados de um mesmo titular envolvidos no incidente. Por isso, mais

uma vez, não há como construir uma lista exaustiva de situações para atribuição

do valor de FI, devendo cada situação ser analisada no caso a caso.

Vamos aqui utilizar um exemplo, retirado também do manual da Enisa, em que

o score pode ser visualizado em todas as suas possíveis nuances:
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Exposição do nome completo do titular de dados

Facilidade de Identificação (FI) Situação

FI = 0,25 (insignificante) O nome exposto é um nome comum e

existem muitas pessoas, no país em que

o titular de dados reside, com o mesmo

nome completo.

FI = 0,50 (limitado) O nome exposto é um nome

razoavelmente comum e existem poucas

pessoas, no país em que o titular de

dados reside, com o mesmo nome

completo.

FI = 0, 75 (significante) O nome exposto é um nome pouco

comum e existem poucas pessoas com o

mesmo nome completo na cidade em

que o titular de dados reside.

FI = 1 (máximo) O nome exposto é incomum e junto com

o nome foi exposta a data de nascimento

e endereço de email.

Lembramos que esse quadro é totalmente exemplificativo e deve ser construído

no caso a caso.

20



Score Perda da

confidencialidade

Perda da integridade Perda da

disponibilidade

Intençõ

es

Malicios

as

CI = 0 Quando a

confidencialidade

dos dados foi

violada, mas não há

evidência de

tratamento ilegal

dos dados.

Exemplos: (i) perda

de um papel ou de

um notebook em

trânsito.

Quando o dado foi

alterado, mas não há

evidência de que

passou a identificar

incorretamente o

titular ou utilizado

ilegalmente.

Exemplos: (i)

registros de uma

base de dados foram

alterados, mas a

alteração indevida foi

percebida antes de

qualquer uso dos

dados alterados.

Quando os dados

foram recuperados

sem dificuldade.

Exemplo: Uma cópia

de um arquivo foi

perdida, mas foi

possível recuperar o

backup prontamente.

N/A

CI =

0,25

Dados expostos

para um número

conhecido de

recebedores.

Exemplos: (i) Um

email com dados

pessoais enviado

indevidamente; (ii)

Clientes podem

acessar os dados de

outros clientes em

um serviço online.

Dados alterados e

utilizados na forma

alterada ou de forma

ilegal mas com

possibilidade de

recuperação.

Exemplo: (i) Um

registro de um

importante

documento médico

foi alterado em um

serviço médico

online.

Indisponibilidade

temporária. Exemplo:

uma base de dados

foi corrompida mas

pode ser reconstruída

a partir de outras

bases de dados,

apesar de um

tratamento de dados

ser requerido.

3.1.3 Sugestão da Enisa para criação do score Circunstâncias do Incidente (CI)

A Enisa sugere em sua metodologia que esse fator tenha os seguintes valores

(0; 0.25; 0.50) atribuídos considerando as características de cada incidente.

21



Score Perda da

confidencialid

ade

Perda da

integridade

Perda da

disponibilidade

Intenções

Maliciosas

CI =

0,50

Divulgação

não

autorizada

dos dados

para um

número

desconhecido

de receptores.

Exemplos: (i)

divulgação

dos dados na

internet; (ii)

venda de

mídias com

dados; (iii)

configuração

errada de

sistemas

internos que

permitam o

acesso

externo.

Dados alterados,

utilizados na forma

alterada sem

possibilidade de

recuperação.

Exemplos: (i) um

registro médico foi

alterado não sendo

possível a sua

recuperação, ou

seja, perdeu-se a

forma correta do

dado.

A base de dados

está

definitivamente

indisponível.

Exemplo: os

dados foram

apagados e não

existe backup

dessa

informação, além

disso eles não

podem ser

informados

novamente pelo

titular.

O incidente

decorreu de

uma ação

intencional

que pode

causar um

problema para

o controlador

e prejudicar os

titulares de

dados.

Exemplo: Um

empregado da

companhia

vendeu dados

pessoais de

clientes para

um

concorrente.

3.1.3 Sugestão da Enisa para criação do score Circunstâncias do Incidente (CI)

A Enisa sugere em sua metodologia que esse fator tenha os seguintes valores

(0; 0.25; 0.50) atribuídos considerando as características de cada incidente.
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3.1.4 Índice de gravidade do incidente

Utilizando o modelo acima descrito, é possível criar uma tabela de gravidade do

incidente da seguinte maneira após a aplicação da fórmula descrita em 3.1:

Gravidade < 2 Baixo Indivíduos não seriam afetados ou

enfrentariam poucas inconveniências.

2<=gravidade<3 Médio Indivíduos podem ter problemas

significantes

3<=gravidade<4 Alto Indivíduos podem enfrentar problemas

significantes e dificuldades sérias.

4<=gravidade Alto Risco Indivíduos podem enfrentar problemas

irreversíveis.

3.1.5 Exemplificando

Para entender como funciona o cálculo da gravidade do incidente vamos

exemplificar com o seguinte caso hipotético:

Um ex-empregado ao sair da organização levou consigo a base de dados de todos os

clientes, afetando algo em torno de 850.000 titulares de dados. A base de dados

continha os seguintes dados: nome completo, endereço, telefone, números de

cartões de crédito. A base de dados foi exposta na internet, ficando disponível para

download.

Encontrando as variáveis:

1 – Contexto do tratamento de dados: dados financeiros (números de cartões de

crédito).

a) Considerando que dentre os dados indevidamente expostos estão dados

financeiros, partimos do valor “3” para a variável Contexto do tratamento de

dados, conforme tabela em 3.1.1.

b) Avançando na análise percebemos que, os dados financeiros indevidamente

expostos foram dados de cartões de crédito que poderiam ser utilizados para

realização de fraudes, por isso devemos aumentar o valor base “3” em 1, logo

teremos para a variável Contexto do tratamento de dados o valor “4”.
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3.2 PRAZO DE NOTIFICAÇÃO  - Amanda Alencar e Carolina Braga

O primeiro requisito trata do prazo de notificação do incidente de segurança à

autoridade e aos respectivos titulares. Determina a lei que o prazo deverá ser

razoável e será determinado pela autoridade de proteção de dados brasileira.

Apesar de não estar claro o que será considerado razoável, a exigência de uma

justificativa dos motivos da demora indica que o tempo de notificação tem a

missão de evitar que se chegue à conclusão de que a empresa estava ocultando

o incidente das autoridades sem justificativa, mas que estava tomando medidas

de investigação e contenção para conseguir realizar a notificação de forma

consistente.

Ainda antes da vigência da LGPD e da existência da ANPD a cooperação do

controlador de dados com as autoridades fiscalizadoras já vinha sendo

considerada como um critério na aplicação de penalidades decorrentes de

violações de dados pessoais. Os principais exemplos no Brasil neste sentido são

(i) o caso do Banco Inter, que inicialmente ocultou o incidente e não respondeu

os primeiras questões formuladas pela comissão especial de proteção de dados

do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Comissão Especial do

MPFDT); e o caso da Netshoes que colaborou com a Comissão Especial do

MPFDT desde o início, seguiu as suas recomendações e, por fim, celebrou um

termo de ajustamento de conduta (TAC) com multa reduzida em relação ao

caso do Banco Inter.

Reportar um incidente em prazo razoável exige do agente de tratamento de

dados pessoais que ele tenha pré-estabelecido um procedimento de gestão de

incidentes que envolva inclusive capacitação para que os colaboradores da

organização tenham condições de reconhecer e reportar prontamente a

existência de um incidente. Este é inclusive um dos requisitos do Artigo 50 da

LGPD para um programa de governança de privacidade adequado. O

desconhecimento sobre canais de informação de incidentes ou a falta de

conhecimento que impede o pronto reconhecimento do evento indesejado

causa demora na resposta ao problema, colocando em risco a efetividade do

plano de contenção.
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142018 Report da Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Hungria. P 72.

https://www.naih.hu/annual-reports.html

O mesmo artigo 48 traz exigências sobre o conteúdo mínimo da notificação de

um incidente de segurança que poderá causar riscos aos titulares. O texto legal

estabelece que a comunicação deve conter no mínimo informações sobre (a) a

descrição da natureza dos dados pessoais afetados; (b) as informações sobre os

titulares envolvidos; (c) a indicação das medidas técnicas e de segurança

utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e

industrial; (dos riscos relacionados ao incidente; (e) os motivos da demora, no

caso de a comunicação não ter sido imediata; e (f) as medidas que foram ou que

serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

Comparativamente no contexto do GDPR, autoridades europeias vêm

recomendando14 que as organizações notifiquem a autoridade responsável

mesmo que ainda não tenham todas as informações relacionadas como

conteúdo mínimo na LGPD. O objetivo, nesse caso, é de cumprir com o

respectivo prazo, que para o regulamento Europeu é de 72 horas após o

conhecimento da ocorrência do incidente. Após a primeira comunicação a

organização deve atualizar a autoridade com informações adicionais obtidas

após a primeira notificação. Para viabilizar esse tipo de notificação, várias

autoridades já possuem seção específica para modificação, correção e

complementação de notificações.

A grande vantagem desta comunicação segmentada é a possibilidade de

informações mais exatas que são obtidas ao longo do procedimento e o de

poder contar com o auxílio da autoridade para tratar e mitigar os riscos do

incidente de segurança desde o momento da primeira notificação.

Em relação à comunicação para os titulares de dados pessoais existe GDPR e

LGPD se afastam. O Regulamento Europeu (art.34) apresenta hipóteses em que

o controlador não tem tal obrigação, já na LGPD a regra é a comunicação de

todo e qualquer incidente de segurança com violação de dados pessoais que

possa causar risco ou dano relevante ao titular.

Essa obrigação apresenta um desafio grande para as organizações que atuam no

Brasil. Além do custo operacional para cumprir a exigência legal, ainda existe a

dificuldade em construir uma comunicação efetiva no contexto brasileiro.
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15Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional 2018.

http://www.acaoeducativa.org.br/blog/publicacoes/indicador-de-alfabetismo-funcional-inaf-

brasil-2018/

A preocupação se justifica pelo fato de que o país possui uma taxa de

analfabetismo funcional de 29%15 e a LGPD é a primeira lei específica sobre

proteção de dados. O desconhecimento da lei somado à falta de compreensão

do significado de um comunicado obscuro ou técnico, fará com que a

notificação seja inefetiva uma vez que os titulares de dados podem não saber

quais ações devem ser tomadas para se proteger das possíveis consequências

do incidente.

Nesse cenário devemos introduzir outro ponto na discussão, afinal, diante de

tantas dificuldades como tornar a comunicação com os titulares de dados algo

eficaz, quais canais de comunicação devem ser utilizados? No caso da Netshoes,

já mencionado anteriormente, a Comissão Especial do MPDFT recomendou que

a empresa telefonasse para todos os titulares afetados pelo incidente de

segurança ou informasse cada titular por correspondência com aviso de

recebimento. Entendeu a autoridade que tais medidas garantiriam que os

titulares fossem efetivamente informados. No caso relatado houve o

questionamento se o cumprimento da determinação não envolveria um

esforço desproporcional por parte do controlador. Tomando por base o GDPR, o

esforço excessivo é uma das exceções ao dever de comunicar o titular

individualmente, caso em que deve ser feita uma comunicação pública do

incidente. Devemos lembrar, entretanto, que a LGPD, não traz rol de exceções.

Assim, a simples entrega da informação ao titular pode não ser o suficiente para

mitigar os riscos do incidente devendo ser acompanhada de sugestões de

medidas de proteção a serem tomadas e a disponibilização de um canal de

suporte para os titulares. Esses requisitos não estão expressos no texto da

LGPD, mas poderiam ser considerados na interpretação do art. 48, §1º, VI da lei

como medidas efetivas empregadas para mitigar ou reverter os efeitos do

prejuízo causado pelo incidente.

26

http://www.acaoeducativa.org.br/blog/publicacoes/indicador-de-alfabetismo-funcional-inaf-brasil-2018/


Considerando as questões expostas, a melhor forma de comunicação, seja pela

escolha do canal ou do modo mais adequado, para atingir o público-alvo do

incidente de segurança, deverá ser feita no caso a caso, por meio de um time

interdisciplinar. Dificilmente um e-mail informando o ocorrido por si só será

suficiente para chamar a atenção e comunicar o incidente de forma efetiva de

forma a mitigar os riscos do incidente. É recomendável analisar mídia e

estratégia de comunicação mais adequadas, incluindo estratégias de legal

design, recursos visuais e linguagem de marketing para garantir uma

comunicação de fácil compreensão e didática.

Sobre este tema, na Computers, Privacy & Data Protection Conference ocorrida

em janeiro de 2020, em Bruxelas, um representante do European Data

Protection Supervisor participou do painel “Beyond data breach notifications:

complementary strategies to support data subjects”16 e forneceu

recomendações relevantes sobre as formas mais efetivas de se comunicar um

incidente. Um exemplo interessante apresentado foi a adoção de comunicações

indiretas e diretas. O primeiro modo é melhor aceito pelas organizações por

causar menor impacto reputacional negativo perante os titulares. É o tipo de

notificação que primeiramente apresenta uma explicação geral sobre como os

dados são protegidos ou como a empresa atua neste sentido e depois fornece a

notícia negativa sobre a ocorrência de um incidente de segurança. Então, a

comunicação é concluída com medidas a serem tomadas pelos titulares e uma

expressão final de boas intenções. Esta forma de notificação é recomendada

como resultado de diversos estudos por possuir melhores resultados quando é

esperado que o titular vá ficar frustrado e abalado com a notícia.

Por outro lado, quando há um risco maior relacionado ao incidente para os

direitos fundamentais e liberdades dos titulares, uma comunicação indireta

pode ser demasiadamente sutil e o formato direto é recomendado. O formato

direto caracteriza-se por fornecer primeiramente a notícia negativa sobre a

ocorrência do incidente e somente depois informações adicionais. Os estudos

mencionados mostram que uma comunicação direta é mais efetiva em

incentivar o titular a continuar a ler a comunicação até o final para obter mais

informações sobre medidas protetivas.

Para ter maior clareza sobre como as organizações brasileiras devem agir,

espera-se a atuação da autoridade de proteção de dados brasileira de forma a

direcionar as organizações na execução das obrigações de notificação, seja na

publicação de guidelines, participação em eventos e outras

16https://www.cpdpconferences.org/cpdp-panels/beyond-data-breach-notifications-
complementary-strategies-to-support-data-subjects 27



Para ter maior clareza sobre como as organizações brasileiras devem agir,

espera-se a atuação da autoridade de proteção de dados brasileira de forma a

direcionar as organizações na execução das obrigações de notificação, seja na

publicação de guidelines, participação em eventos e outras iniciativas de

educação em proteção de dados pela população dadas as características do

contexto brasileiro.

Diante do exposto acima, os principais elementos relacionados a uma correta

resposta aos incidentes de segurança com violação de dados pessoais são : (i)

implementação de planos de resposta de incidentes e treinamento de

empregados dentro das organizações; (ii) implementação de medidas para

tornar os dados da organização ininteligíveis para terceiros de fora da

organização; (iii) implementação do princípio de “responsabilização e prestação

de contas” da LGPD para que no caso da ocorrência de um incidente que deverá

ser reportado, a organização tenha as operações de tratamento de dados e

medidas aplicadas para sua proteção documentadas; (iv) notificação em tempo

razoável a autoridade, independente da obtenção de todas informações

relacionadas ao conteúdo mínimo do Artigo 48; (v) comunicação efetiva e

contendo sugestões de medidas protetivas aos titulares; e (vi) adoção de outras

medidas posteriores que possam reverter ou mitigar os riscos do incidente de

segurança.
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4 .  P r o c e d i m e n t o  p a r a  

t r a t a m e n t o  d e  i n c i d e n t e s
Angela Rosso

O capítulo VII da LGPD, que trata de segurança e boas práticas, incluindo o sigilo

de dados, prevê em seu artigo 48 que “o controlador deverá comunicar à

autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que

possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares''. Já o §1º deste artigo

dispõe que esta comunicação deverá ocorrer em prazo razoável, conforme

definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo o seguinte:

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

II - as informações sobre os titulares envolvidos;

III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção

dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

IV - os riscos relacionados ao incidente;

V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os

efeitos do prejuízo.

A LGPD não indica em seu texto qual seria o prazo razoável para ocorrer a

notificação, porém, como medida de comparação, o GDPR indica que a

notificação à autoridade nacional deve ocorrer dentro do prazo de 72 (setenta e

duas) horas, e caso a notificação não ocorra no prazo assinalado, será

necessária uma justificativa com os motivos da demora.

De acordo com o texto da LGPD, a comunicação de incidente de segurança à

autoridade nacional apenas será necessária se tal incidente acarretar risco ou

dano relevante aos titulares dos dados pessoais. Mais adiante, a lei diz que a

autoridade nacional irá verificar a gravidade do incidente e, a depender do risco

aos direitos dos titulares, poderá determinar que o controlador adote

providências para salvaguarda de tais direitos, tais como, (i) a ampla divulgação

do incidente em meios de comunicação e (ii) indicação de medidas para

reverter ou mitigar os efeitos do incidente de segurança.
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Para a análise da gravidade do fato, a autoridade nacional deverá avaliar se

foram adotadas medidas técnicas adequadas para tornar os dados pessoais

ininteligíveis, ou seja, anonimizados ou encriptados, no âmbito e nos limites

técnicos da tecnologia à época do incidente, para evitar o acesso de terceiros

não autorizados aos dados pessoais.

A adoção de medidas técnicas adequadas preventivas e corretivas também

serão levadas em consideração no caso de aplicação de eventual sanção ao

controlador.

A LGPD não traz critérios ou exemplos de situações que se caracterizariam

como risco ou dano relevante, que são os gatilhos indicados para que o

incidente seja notificado para a agência nacional. No entanto, utilizando o GDPR

como base de interpretação da LGPD, uma vez que a lei foi claramente

inspirada no Regulamento Europeu, pode-se extrair do recital 85 que, um

incidente de segurança envolvendo dados pessoais representará risco para o

titular sempre que: se não for endereçado de forma adequada, e/ou não forem

tomadas as medidas adequadas e oportunas. Nesses casos, os titulares afetados

poderão sofrer danos físicos, materiais ou imateriais, tais como, a perda de

controle sobre os seus dados pessoais, a limitação dos seus direitos,

discriminação, roubo ou usurpação da identidade, perdas financeiras, a inversão

não autorizada da pseudonimização, danos reputacionais, perda de

confidencialidade de dados pessoais protegidos por sigilo profissional ou

qualquer outra desvantagem econômica ou social significativa para os titulares

afetados.

Assim, mesmo não estando especificado na LGPD as situações que ensejam

risco aos titulares de dados, considerando o contexto de proteção de dados, é

possível inferir que o risco, a exemplo do que se extrai do GDPR, está

diretamente associado aos direitos e liberdades dos titulares. Neste mesmo

sentido, o GDPR indica como critério para notificação da autoridade nacional ou

dos titulares, justamente o grau de risco, sendo assim em caso de risco a tais

direitos, a autoridade deve ser notificada e em caso de alto risco, os titulares

devem também ser comunicados.
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4.1 Categorização

Conforme já apontado nem todo incidente de segurança da informação é um

data breach mas todo data breach é um incidente, por isso a Política de Gestão

de Incidentes deve contemplar planos de resposta à incidentes que causem

violação de dados pessoais. A Política deve conter normas e procedimentos

operacionais que orientem as áreas envolvidas na identificação, reporte,

investigação, monitoramento e remediação do incidente como em toda gestão

de incidente. Além disso, para viabilizar o cumprimento das obrigações

organizacionais como relativas à violação de dados pessoais, a Política de gestão

de incidentes deve trazer elementos que permitam categorizar um incidente

desse tipo bem como viabilizar o seu registro nas ferramentas adequadas de

gestão de P&PD dentro das organizações.

4.2 Plano de Resposta a Incidentes (IRP)

O primeiro passo para construir um plano de resposta a incidentes é identificar

corretamente os riscos a que a organização está sujeita. Nesse ponto é

importante verificar se já não existe no escopo documental uma norma ou

política de gestão de incidentes. Se existir basta que se atualize o procedimento

já utilizado utilizando como base a identificação dos riscos relacionados à

privacidade a que a empresa está sujeita. Se, por outro lado, a organização não

tiver nenhum procedimento de gestão de incidentes ele deve ser criado porque,

além de ser um dos documentos que indicam que a organização adota boas

práticas de Segurança de Informação ele é também fundamental para garantir a

continuidade das atividades e do próprio negócio caso um incidente ocorra.

Além de sua importância vital para as organizações, esse procedimento assume

um novo papel diante das leis de proteção de dados, uma vez que data

breaches precisam ser rapidamente tratados e a depender de sua gravidade

devem ser comunicados à ANPD em prazo razoável, nos termos da LGPD.
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Dada a importância da existência o de resposta a incidentes deve contemplar

alguns elementos críticos: fase de detecção, fase de investigação, fase de

resposta, fase de recuperação e fase de monitoramento.

Por fim, importante mencionar a norma ISO 22320, primeira edição de

01.06.2020, que traz as diretrizes para gestão de incidentes. Esta ISO fornece

orientações a serem seguidas pelas organizações para melhorarem o seu

processo de gestão de qualquer tipo de incidente.

4.3 O que são medidas de segurança?

A LGPD traz um dever de segurança expresso dentre os princípios a serem

cumpridos obrigatoriamente. Determinando, expressamente, a “proteção

adequada” aos dados pessoais, conforme disposto pelo artigo 6, VII:

“Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão

observar a boa-fé e os seguintes princípios:

….

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de

acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas

de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.”

Embora traga a segurança dos dados pessoais como dever a lei não apresenta

quais são as medidas técnicas e administrativas a serem adotadas pelas

organizações. Por isso, é preciso que se recorra a padrões reconhecidos pelo

mercado como boas práticas. Sobre esse ponto pode-se recorrer às instruções

da ISO 27001/27002, ou normas NIST.
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Entretanto, por melhor elaborado que seja, não existe um programa de

segurança de informação e/ou proteção de dados infalível, por esse motivo,

deve-se sempre trabalhar com a premissa de que incidentes de segurança

envolvendo dados pessoais ou não ocorrerão.

Por isso, o plano de gestão de incidentes assume papel essencial, uma vez que

ele é o responsável por orientar as ações da organização quando as medidas de

segurança da informação adotadas não forem suficientes para eliminar os riscos

e o incidente vir a ocorrer.

Em outras palavras, as medidas preventivas de Segurança da Informação

implementadas tem a função de proteção das informações, sistemas,

dispositivos, recursos e demais ativos da empresa contra possíveis ataques,

desastres, erros, manipulações não autorizadas, objetivando reduzir a

probabilidade de sua ocorrência e o impacto em caso de materialização de

incidente.

Importante ressaltar, como indica a norma ISO/IEC 27002:2013, seção 0.3, que

“A seleção de controles de segurança da informação depende das decisões da

organização, a serem baseadas nos critérios para aceitação de risco, nas opções

para o seu tratamento e na abordagem que a organização adota para sua

gestão de risco.”

Assim, deve ser definido, implementado, mantido e avaliado a adoção de um

sistema eficaz de medidas que garantam a confidencialidade, integridade e

disponibilidade da informação, atribuindo um nível de segurança apropriado ao

perfil do negócio e da empresa.

Estes controles podem ser dos mais variados tipos, como senhas de acesso,

política de segurança da informação, contratos de responsabilidade sobre uso

da informação, dispositivos de firewall (proteção contra hackers, vírus e worms,

entre muitos outros).

Medidas de segurança lógica, segurança física e segurança organizacional são

essenciais para lidar com as ameaças à informação.
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4.3.1 Segurança Lógica

Pode ser traduzida como o conjunto de recursos executados para proteger o

sistema, dados e programas contra tentativas de acessos de pessoas ou

programas desconhecidos, tanto por meio de softwares quanto por regras de

restrições de acesso.

Inclui-se aqui, também, a proteção contra erros não intencionais, como

remoção acidental de importantes arquivos de sistema ou aplicação.

Podemos citar como exemplo: - utilização de firewalls, antivírus, antisspam

entre outros, sejam extremamente necessários; senhas para acesso;

autenticação de dois fatores (2FA); criptografia; redes virtuais privadas (VPN);

backups.

4.3.2 Segurança Física

Consiste, basicamente, na forma de proteger equipamentos e informações

contra usuários que não possuem autorização para acessá-los, assim danos e

interferências nas instalações de processamento de informação. Combina

medidas organizacionais, estruturais e eletrônicas.

Podemos aqui citar alguns exemplos, - proteção dos equipamentos e data

center via controle climático (ar-condicionado, umidificador); - isolamento de

ambientes com ativos de informação e limitação de acesso como, por exemplo,

por sistema eletrônico; - sensores de alarme e monitoramento contra desastres

como incêndios, enchentes, explosões, desabamentos, tempestades, tornados,

raios, tremores de terra, radiação etc; - desabilitação de portas USB e leitores

de CD e DVD quando não necessários à realização das atividades do negócio; -

segurança/isolamento do cabeamento de energia; - uso de no-breaks ou

geradores.
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4.3.3 Segurança Organizacional

Aqui estamos falando de se ter pessoal dedicado e responsável pelo

desenvolvimento, implementação e manutenção da segurança da informação.

Abrange desde a elaboração de políticas de segurança da informação e suas

revisões periódicas, até a adoção de procedimentos de auditoria, testes e de

avaliação de riscos, com o objetivo de rever e avaliar periodicamente riscos,

monitorando e mantendo a conformidade com as políticas e procedimentos da

organização, bem como dando ciência dos eventuais riscos à alta liderança.

É o conhecido ciclo PDCA, que é uma das metodologias mais usadas para

implementar melhorias contínuas em uma organização. A sigla PDCA vem do

acrônimo em inglês “Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Checar), Act (Agir)”.

Em matéria de segurança da informação o ciclo PDCA está relacionado ao

disposto nas normas ISO 27001 e 27002, que, como já dito, definem os padrões

do Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

➢ PLAN: entender os requisitos e a necessidade de se ter uma política da

segurança da informação;

➢ DO: implementar e operacionalizar os controles para gerenciamento dos

riscos;

CHECK: monitorar o desempenho e a eficácia da política de segurança da

informação; e

➢ ACT: promover a melhoria contínua.

Cabe destacar a necessidade de se definir um processo para acompanhar

as mudanças regulatórias da LGPD, em especial tendo em vista que há

diversos tópicos a serem regulamentados pela Autoridade Nacional de

Dados, quando constituída e em operação. Imperioso que se tenha um

processo definido para atualizar as políticas, normativos, treinamentos,

procedimentos, processos e demais operações, a fim de refletir as

mudanças regulatórias quando estas acontecerem.
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5 . C r i a n d o  u m  p l a n o  d e  

g e s t ã o  d e  i n c i d e n t e s
Angela Rosso

Figura 1 - NIST 800-61

Conforme já apresentamos anteriormente, um plano de gestão de incidentes

necessariamente nasce da análise de riscos feita pela organização. É preciso

conhecer detalhadamente as ameaças e vulnerabilidades para compreender

quais os principais pontos de monitoramento e quais as melhores medidas de

ação a serem tomadas quando o incidente ocorrer.

O plano de gestão de incidentes deve contemplar várias fases que vão desde a

preparação das pessoas que formam a organização para que tenham

capacidade de reconhecer um incidente até o registro das lições aprendidas e o

monitoramento constante do ambiente. Assim, pode-se afirmar que um bom

procedimento deve atentar-se para o seguinte:
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5.1 Preparação

Capacitar as pessoas que formam a organização, colaboradores e terceiros para

que possam prontamente identificar a suspeita ou a ocorrência de um incidente

de segurança da informação envolvendo dados pessoais ou não. A capacitação

deve informar ao público quais os canais pelos quais as suspeitas de um

incidente devem ser relatadas e quais informações devem constar no relato.

Sugere-se que minimamente seja relatado: como o incidente/suspeita foi

percebido, por quem, quais as características do incidente, quais os ativos de

informação afetados e quais as consequências visíveis da ocorrência.

Documentos auxiliares como o Código de Conduta devem conter orientações

explícitas sobre como os colaboradores devem proceder quando estiverem

diante de um incidente.

5.2 Identificação e investigação do incidente

Ao receber uma comunicação sobre um possível incidente o time responsável

deve primeiramente validar as informações buscando confirmar a ocorrência do

incidente. Esse momento é crucial para determinar os próximos passos e o

sucesso na contenção do incidente. O resultado dessa fase será a confirmação

ou não do incidente de segurança da informação e se sua ocorrência

comprometeu ou não dados pessoais.

Confirmado o incidente deve-se iniciar a investigação com o objetivo de

identificar a origem da ocorrência e a coleta de provas, se for o caso.

Se houve comprometimento de dados pessoais os times de privacidade, o

Encarregado, jurídico e se necessário o time de comunicação devem ser

acionados imediatamente para que tomem conhecimento dos fatos e tenham

condições de decidir se é uma situação que deverá ser comunicada para as

autoridades competentes, parceiros de negócios em virtude de obrigações

contratuais e para os titulares de dados pessoais envolvidos.

Além disso, esse é o momento de indicar o ponto focal - a pessoa responsável

por coordenar a resolução do incidente - a gestão de incidentes exige unidade

de comando para evitar ruídos na comunicação.
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5.3 Contenção

Após a confirmação do incidente é preciso trabalhar para contê-lo e isolar os

ativos atingidos de forma a mitigar os impactos do incidente. O plano de gestão

de incidentes deve indicar as responsabilidades de cada time que atuará na

resolução do incidente.

As medidas de contenção devem ser tomadas o mais rápido possível para

minimizar os impactos para a organização.

5.4 Erradicação

Esse é o momento de remover a ameaça dos sistemas afetados e restaurá-los

para que voltem em seu estado original. É também o momento de determinar

quais os impactos que a empresa sofreu.

5.5 Recuperação

Essa etapa permite que os sistemas afetados retornem ao seu ambiente de

produção após passarem por testes e validações, garantindo que as ameaças

não permaneçam no ambiente.

5.6 Monitoramento e Lições aprendidas - Lesson Learning

É hora de avaliar o procedimento de gestão de incidentes, a atuação das

equipes, registrar os procedimentos adotados para identificação, contenção,

erradicação e recuperação do incidente. Registrar os custos e por fim atualizar o

Plano de Resposta a Incidentes com a documentação do incidente e sua análise

e ações realizadas para seu tratamento.
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6 . I m p a c t o s  d e  u m  

I n c i d e n t e  d e  S e g u r a n ç a  

p a r a  u m a  O r g a n i z a ç ã o

Incidentes de segurança e vazamento de dados podem ocasionar grande perda

financeira para a empresa, desde negócios perdidos e multas até

consequências reputacionais que podem perdurar por anos. No aspecto

financeiro, o prejuízo pode ser decorrente de um investimento de urgência em

tecnologia e pessoal para identificar o incidente e mitigar seus efeitos, bem

como reembolso ou indenização aos titulares afetados.

Incidentes de segurança podem gerar, além de impactos financeiros, um

grande impacto reputacional na empresa. O dano reputacional, por ser

imensurável, tem o potencial de causar mais danos à empresa do que a perda

financeira decorrente de eventual sanção da autoridade competente, isso pois

afeta a força da marca e a confiança do consumidor, com impacto direto na

geração de receita.

Os incidentes decorrem em regra de uma vulnerabilidade de segurança, que

pode ou não ser conhecida pela empresa, e que pode ser explorada por

terceiros de forma maliciosa. A divulgação de incidentes de segurança na mídia

imediatamente já reduz o nível de confiança adquirido pela marca e, em

empresas menores, essa confiança pode não ser recuperada, ocasionando o fim

do negócio.
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Além do dano reputacional, importante mencionar que LGPD traz em seu artigo

52 as possíveis sanções administrativas a serem aplicadas pela autoridade

nacional para casos de descumprimento da lei, são elas:

➢ Advertência, com indicação de prazo para adoção das medidas

corretivas necessárias;

➢ Multa de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou

conglomerado no Brasil no seu último exercício, limitada a R$

50.000.000,00 por infração;

➢ Multa diária, observado o limite total indicado acima;

➢ Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a

sua ocorrência;

➢ Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua

regularização;

➢ Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

➢ Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se

refere a infração pelo período máximo de 6 meses, podendo tal prazo

ser prorrogado por igual período, até a regularização da atividade de

tratamento pelo controlador;

➢ Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados

pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses,

prorrogável por igual período; e

➢ Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a

tratamento de dados.
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As medidas de suspensão ou proibição do tratamento de dados pela empresa

infratora somente poderão ser aplicadas após já ter sido imposta ao menos uma

das sanções citadas anteriormente e para o mesmo caso concreto.

As sanções indicadas acima serão aplicadas após procedimento administrativo

que possibilite a ampla defesa, e podem ser aplicadas de forma gradativa,

isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e

considerados ainda os seguintes parâmetros e critérios para mensuração da

sanção:

➢ A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais

afetados;

➢ Boa-fé do infrator;

➢ Vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

➢ Condição econômica do infrator;

➢ Reincidência;

➢ O grau do dano;

➢ A cooperação do infrator;

➢ Adoção de mecanismos e procedimentos internos capazes de

minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de

dados;

➢ Adoção de política de boas práticas e governança;

➢ Pronta adoção de medidas corretivas; e

➢ A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da

sanção.

Nesse sentido, uma vez que a empresa tenha agido de boa-fé, cooperado com

as investigações, adotado mecanismos para minimizar o dano, tomado medidas

corretivas, e tenha adotado políticas e boas práticas de governança, todos esses

fatores serão considerados como atenuante pela autoridade nacional no

momento da aplicação da sanção aplicável.
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Na Europa, depois de mais de um ano de vigência do GDPR, foi possível extrair

alguns ensinamentos, e que são importantes para levarmos em consideração no

Brasil, dentre eles, e o mais importante, a cooperação da empresa investigada é

levada em consideração no momento da aplicação da pena e isso tem um peso

grande para reduzir o valor da multa.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo DLA Piper17 em janeiro de 2020, as

agências reguladoras da União Europeia impuseram multas no total de 114

milhões de euros desde a entrada em vigor do GDPR. França, Alemanha e

Áustria foram as autoridades que aplicaram as multas de maior valor,

respectivamente cerca de 51 milhões de euros, 24,5 milhões de euros e 18

milhões de euros.

Sendo assim, é muito importante que as empresas tenham medidas de

prevenção e políticas internas e que colaborem com as investigações em caso

de incidente de segurança. Isso será fundamental para mitigar o dano financeiro

e será de grande valia para a recuperação da confiança e para a jornada de

reconstrução da reputação.

17 https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2020/01/gdpr-data-breach-

survey-2020/

42

https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2020/01/gdpr-data-breach-survey-2020/


7 . E l e m e n t o s  e  O b r i g a ç õ e s  

d o  A g e n t e  d e  T r a t a m e n t o  

n o  C a s o  d e  u m  I n c i d e n t e  

d e  S e g u r a n ç a

Amanda Alencar e Carolina Braga

Pelas disposições da LGPD, compete ao controlador a demonstração do

cumprimento das obrigações relativas a um incidente de segurança, entretanto,

para que isso ocorra devidamente, o operador também desempenha um

importante papel.

7.1 Obrigações do controlador

Primeiramente, quanto às obrigações do controlador, o artigo 48 da LGPD

dispõe que é responsabilidade do mesmo comunicar à ANPD, bem como aos

titulares de dados afetados sobre a ocorrência de incidente de segurança que

possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Tal “risco ou dano

relevante” pode ser interpretado como a probabilidade de prejuízos de ordem

moral ou material significativos ao titular de dados, entretanto, é esperado que

a ANPD traga futuras orientações nesse sentido (será melhor abordado no item

8 deste relatório).

Apesar de a lei falar da responsabilidade do controlador, sabemos que precisamos assegurar a 
conformidade do operador quanto ao tratamento e o mesmo precisa corroborar na apuração 

incidente de segurança. Tem que abordar os dois lados.
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O parágrafo 1º do artigo 48 expressa que essa comunicação será feita em prazo

razoável, conforme virá a ser definido pela ANPD, e descreve mais

detalhadamente os elementos que tal comunicação deverá mencionar,

contendo, no mínimo:

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados: quais os dados afetados

e se constituem dados sensíveis;

II - as informações sobre os titulares envolvidos;

III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção

dos dados, observados os segredos comercial e industrial: para que se

demonstre que as medidas técnicas e padrões de segurança adotados

previamente ao incidente de segurança foram devidamente cumpridos;

IV - os riscos relacionados ao incidente: indicação, em especial, dos riscos que

possam ser acarretados aos titulares;

V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata;

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os

efeitos do prejuízo: demonstrar capacidade e agilidade para reversão dos

efeitos ou mitigação de riscos e prejuízos após a ocorrência do incidente através

de medidas técnicas e organizacionais apropriadas.

Ao aplicar as medidas de segurança prévias necessárias (art. 48, III), é preciso

atentar para a necessidade de que tais procedimentos não só reduzam ao

máximo as chances de ocorrer incidentes, mas também para que possibilitem

uma ágil e efetiva detecção de incidentes. A depender da gravidade do

incidente, a ANPD poderá determinar que o controlador adote providências

como a ampla divulgação em meios de comunicação e medidas para reverter ou

mitigar os efeitos do incidente (art. 48, §2º).
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Para que essas obrigações do artigo 48 sejam efetivamente cumpridas, é

necessário haver planos de resposta à incidentes, conforme disposição do art.

50, §2º, inciso I, “g” da LGPD, já abordado neste relatório. No caso de haver

mais de um controlador, é importante que se estabeleça previamente as

respectivas responsabilidades para cumprimento de tais obrigações.

Alguns desses elementos e medidas de segurança necessários para um efetivo

cumprimento do princípio da segurança (art. 6º, VII) não estão expressamente

mencionados no texto da LGPD, mas constituem boas práticas consolidadas

pelo mercado e comunidade técnica. Além da prevenção de riscos, tais práticas

demonstram o comprometimento dos responsáveis pelo tratamento e boa fé

em caso de um eventual caso de incidente de segurança, uma vez que tais

medidas serão avaliadas para o caso de sanções que venham a ser aplicadas,

conforme os parâmetros do artigo 52, §1º, IX e X. Neste sentido, também

dispõe o parágrafo 3º do artigo 48, sendo a comprovação da utilização das

medidas técnicas adequadas que tornem os dados ininteligíveis para acesso por

terceiros não autorizados considerada no juízo de gravidade de um eventual

incidente.

No caso do incidente de segurança que não acarrete risco ou dano relevante, os

controladores também podem realizar a notificação, apesar de não haver

obrigação expressa. É também importante que o controlador mantenha os

registros de todos os incidentes, aqueles que foram e os que não foram

notificados, pois tal medida servirá não só para assimilar as falhas e elaborar

novas medidas a serem adotadas, mas servirá também para demonstrar,

quando necessário, que os procedimentos técnicos e de segurança foram

seguidos da forma devida.
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Elementos e obrigações do controlador - fluxograma:
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7.2 Obrigações do operador

Embora a LGPD traga também para o operador o dever de segurança e de

implementação de boas práticas, o que deixa implícita a necessidade de que o

operador também tenha uma norma de gestão de incidentes, ela não

estabelece qualquer dever para esse agente de tratamento em relação à

comunicação de incidentes para a ANPD ou para os titulares. Dessa forma, as

obrigações do operador decorrem dos contratos firmados com controladores de

dados pessoais. Por isso, para esse agente de tratamento é importante ficar

atento aos prazos, em gerais bastante curtos, e a forma de comunicação

estabelecida nos contratos como forma de evitar qualquer responsabilização

contratual.

Assim, não resta outra alternativa aos operadores que não implementar

medidas de monitoramento do ambiente e também de gestão de incidentes

como um requisito negocial.
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8 . P o n t o s  a  S e r e m  

R e g u l a d o s  p e l a  A N P D

Amanda Alencar 

Em relação a incidentes de segurança, existem dois pontos que precisam ser

melhor esclarecidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados: o conceito

de risco ou dano relevante e a definição do que representaria um “prazo

razoável” para a notificação. Ambos os pontos foram objeto da tomada de

subsídios da tomada de subsídios da ANPD.

8.1 Conceito de risco ou dano relevante.

Conforme interpretação do artigo 48 da LGPD, não é todo e qualquer incidente

de segurança que obrigatoriamente deve ser notificado à ANPD e titulares de

dados e sim aqueles que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

Conforme abordado anteriormente, tal risco ou dano relevante pode ser

interpretado como a probabilidade do titular de dados sofrer dano moral ou

material significativo, entretanto, é preciso haver parâmetros mais objetivos a

serem estabelecidos pela ANPD para que não haja interpretações diferenciadas

e, especialmente, a ausência da notificação nos casos em que for necessária.

Analisando alguns parâmetros comparativos, a notificação de incidente de

segurança é tratada de forma similar no Regulamento Europeu, com algumas

diferenças mais específicas quanto à notificação ao titular de dados e à

autoridade supervisora. No modelo europeu, a depender do grau de risco que

possa ser causado ao titular, a notificação deverá ser feita apenas para a

autoridade ou, em casos de risco elevado, para a autoridade e titular de dados.
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O GDPR dispõe no artigo 33 que a notificação deverá ser realizada sempre que

possível à autoridade supervisora, a menos que tal incidente não seja suscetível

de resultar em risco aos direitos e liberdades dos indivíduos. Neste sentido, o

Considerando 75 do GDPR aborda exemplos do que pode acarretar risco aos

direitos e liberdades dos indivíduos e resultar em “danos físicos, materiais e

não-materiais”, se referindo especialmente às operações de tratamento que

possam dar origem a discriminação, fraude, usurpação ou roubo de identidade,

perdas financeiras e prejuízos para a reputação, perda da confidencialidade de

dados protegidos por sigilo profissional, inversão não autorizada da

pseudoanonimização ou qualquer outro prejuízo de ordem econômica ou social.

O Considerando 75 ainda se refere a tais riscos quando o tratamento for

relacionado a dados sensíveis, dados relativos ao comportamento do indivíduo

ou uso de perfis, o tratamento de dados de vulneráveis e, ainda, quando o

tratamento envolve uma grande quantidade de dados pessoais e afeta uma

grande quantidade de titulares de dados. Por sua vez, o Considerando 76 dispõe

que a probabilidade e gravidade dos riscos deve ser determinada quanto à

natureza, âmbito, contexto e finalidades do tratamento de dados.

A depender da orientação que venha a ser utilizada pela ANPD, cada indicação a

ser estabelecida é importante para a avaliação a ser realizada pelo controlador

no momento do incidente de segurança. Além disso, esses parâmetros mais

objetivos possibilitam a avaliação mais ágil pelos agentes de tratamento e com

menor margem para futuras discussões em âmbito administrativo ou judicial,

principalmente se tratando de matéria que possa causar riscos aos titulares de

dados se não tratada em tempo hábil.
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8.2 Prazo razoável

O “prazo razoável” para notificação pode ter interpretações divergentes pelos

responsáveis pelo tratamento e, por isso, espera-se que haja uma melhor

definição pela ANPD, conforme disposto no artigo 48, §1º da LGPD. Utilizando

alguns parâmetros comparativos, o General Data Protection Regulation (GDPR)

prevê um prazo de 72 horas como prazo limite para reportar um incidente de

segurança, enquanto a legislação de proteção de dados na Costa Rica prevê um

prazo de 5 dias.

O §1º, V do artigo 48 prevê que caso a comunicação pelo controlador não tenha

sido “imediata”, o mesmo deve informar à autoridade a justificativa para a

demora da notificação, o que contrasta com o “prazo razoável” informado no

§1º. Os deveres de notificação começam a partir da ciência do incidente de

segurança pelo controlador, entretanto, isto não pode ser interpretado no

sentido de que o controlador possa, como solução, não ser diligente o suficiente

para que possa detectar ou tomar ciência dos incidentes, pois, do contrário,

estará infringindo o princípio da segurança, disposto no art. 6º, VII.
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9 .  I m p o r t â n c i a  d e  u m  

C o m i t ê  d e  G e s t ã o  d e  C r i s e  

e  M e d i a  T r a i n i n g

Angela Rosso

Por mais que uma organização invista em prevenção de incidentes, a

volatilidade da segurança da informação, o crescimento exponencial no número

de ataques e a própria dificuldade de conscientização e aculturamento do

público interno fazem com que a ocorrência de incidentes seja praticamente

inevitável.

Por isso deve-se estruturar uma equipe com capacidade multidisciplinar para

gerenciar e resolver o incidente se ele ocorrer. O processo de gerenciamento de

incidente deve ser pensado antes do evento indesejado para que a resposta

seja dada da forma mais rápida possível preservando assim a empresa.

Em geral as organizações conseguem responder tecnicamente ao incidente,

equipes de segurança da informação e de tecnologia da informação tem seus

próprios procedimentos, ainda que não documentados, para atuar nessa hora.

A grande maioria dos incidentes é resolvida em poucas horas e não chegam ao

conhecimento público.

As leis de proteção de dados trazem novas obrigações para os casos em que

incidente de segurança da informação compromete dados pessoais, seja, pela

sua destruição, dano, indisponibilidade ou exposição não autorizada. A LGPD

exige que em determinadas situações os titulares que tiveram os dados violados

no incidente sejam comunicados, bem como a comunicação para a ANPD.

Também é preciso estar atento à cláusulas contratuais que exigem a

comunicação do parceiro de negócio em prazo determinado. Além disso, caso a

organização pertença a um setor regulado, por exemplo submeta-se a regras do

BACEN, outras autoridades regulatórias setoriais podem exigir esse tipo de

notificação.
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Nessa hora ter uma estratégia de comunicação é fundamental, a equipe de

gestão de crises em conjunto com o time de relações públicas, se houver, é

quem conseguirá conduzir as comunicações da forma mais adequada,

determinando o momento e o tom da comunicação.

A estratégia de comunicação também deve ser analisada por estas equipes, por

exemplo, podem ser melhor enviar notificações individualizadas aos titulares de

dados ou se é mais vantajoso publicar uma nota em um canal de comunicação

de abrangência nacional.

Mais uma vez a multidisciplinaridade da proteção de dados é muito bem-vinda.
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1 0 .  E s t r a t é g i a  d e   

C o m u n i c a ç ã o d e  

I n i c i d e n t e s à  A N P D  E  

T i t u l a r e s  d e  D a d o s

Angela Rosso

Figura 2 - Sugestão de fluxo de notificação à ANPD18

18Fluxo adaptado – Guidelines on personal data breach notification
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10.1 Quando comunicar a ANPD

O artigo 48 da LGPD determina que os controladores são obrigados a comunicar

a ANPD no caso de incidentes com comprometimento de dados pessoais que

possam acarretar risco ou dano relevantes aos titulares de dados. Assim, não é

todo o incidente que precisa ser notificado à ANPD. Como o texto legal sequer

exemplifica o que é um incidente com risco ou dano relevante, a

organizaçãopode construir uma tomada de decisão sobre comunicar ou não a

autoridade.

Após a análise da situação caberá ao Encarregado ou ao Time de Privacidade

decidir quem será comunicado e como se dará essa comunicação, se ela será

integral ou se em fases, motivada por uma investigação que ainda não

terminou.

Na página da ANPD está há um grau razoável de certeza de que ocorreu um

incidente envolvendo dados pessoais; quando isso não puder ser estabelecido

de pronto, a Equipe de Privacidade avaliará a necessidade de prolongamento e

assinalará prazo para investigação adicional ao DPO ou aplicará uma solução de

notificação em fases à ANPD;

o Para decidir sobre a notificação à ANPD, a Equipe de Privacidade

pode responder às seguintes perguntas:

1. Ocorreu um incidente de segurança relacionados a dados

pessoais?

a) Sim – Próxima pergunta.

b) Não – Não será necessário comunicar àmatriz de risco à

privacidade para tornar mais fácil a ANPD.
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2 - Existe um risco ou dano relevante aos direitos e liberdades

individuais dos titulares afetados em razão do incidente de segurança?

a) Sim – Comunique à ANPD e ao titular.

b) Não – A comunicação à ANPD não será necessária se o

responsável pelo tratamento puder demonstrar, de forma

irrefutável, que a violação da segurança dos dados pessoais

não constitui um risco relevante para os direitos e liberdades

do titular dos dados.

10.2 Conteúdo

O mesmo artigo 48 apresenta o conteúdo mínimo que a notificação para a

ANPD deverá contemplar:

✓ · Descrição da natureza dos dados pessoais afetados

- se são dados pessoais sensíveis, dados cadastrais, dados

bancários etc.;

✓ · Informações sobre os titulares envolvidos - os

titulares de dados que tiveram os dados comprometidos

são colaboradores da organização, terceiros, clientes,

usuários, etc.

✓ · Indicação das medidas técnicas e de segurança

utilizadas para a proteção dos dados, observados os

segredos comercial e industrial - explicar o que foi feito

para minimizar os impactos do incidente e mitigar os riscos

para os envolvidos;
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✓ Riscos relacionados ao incidente - explicitar se há

possibilidade de aumento no número de tentativas de fraude,

por exemplo;

✓ · Motivos da demora, no caso de a comunicação não ter

sido imediata - detalhar porque a comunicação para a ANPD

não ocorreu de forma imediata, se a investigação demorou,

se houveram problemas na produção de provas, entre outros

fatores; e

✓ · Medidas que foram ou que serão adotadas para reverter

ou mitigar os efeitos do prejuízo - especificar quais medidas

serão tomadas para auxiliar o titular dos dados a evitar

eventuais problemas, por exemplo, monitoramento de

utilização dos dados, canal de atendimento específico etc.

10.3 Formato

Atualmente as comunicações à ANPD devem ser realizadas através de

peticionamento eletrônico através do endereço:

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico.

10.4 Prazo

O prazo da comunicação é outro assunto pendente de regulamentação uma

vez que a LGPD traz em seu texto apenas que a comunicação deve ocorrer em

prazo razoável. Contudo, o §1º, V do artigo 48 determina que a comunicação

não imediata deve ser justificada.

Assim, a recomendação é de que a organização comunique a ANPD

imediatamente ao concluir que o incidente impactará de tal forma os titulares

de dados pessoais que ele deve ser comunicado à autoridade.
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10.5 Estratégia Proativa ou Reativa

A estratégia de comunicação é uma escolha de cada organização, entretanto

existem pontos na lei que tornam a estratégia proativa uma escolha mais

acertada. Um dos princípios da LGPD é a boa-fé (art. 6º, caput), a mesma boa-fé

será levada em consideração quando for avaliada a imposição de uma sanção

administrativa.

Dessa forma, uma estratégia de comunicação proativa pode minimamente

demonstrar a boa-fé da organização em assumir que houve um incidente e que

está trabalhando para a sua resolução.
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1 1 . M o n i t o r a m e n t o  e ” P ó s -

M ó r t e m ”  

Angela Rosso

Todo incidente, por pior que pareça o cenário, traz aprendizado para a

organização. No mínimo espera-se que o mesmo incidente não se repita ou que

erros cometidos durante a resolução do incidente não voltem a ser cometidos.

É essencial, após colocar a casa em ordem que se analise e registre todo o

processo de de tecção, investigação e recuperação do incidente para que caso

um novo incidente aconteça a resposta seja mais rápida e assertiva.

A seguir algumas sugestões do que deve ser avaliado nessa fase com o objetivo

de trazer o maior aprendizado possível para a organização:

➢ Informações sobre quem relatou o incidente, data, hora e canal de

comunicação por onde foi registrado;

➢ Informações sobre o incidente: ataque ransomware, phishing, ataque

hacker com exposição de dados pessoais na internet, virus, perda de

equipamentos, por exemplo;

➢ Descrição do incidente: descrever como o incidente ocorreu, como foi

descoberto, por quem foi relatado (pessoal interno ou externo).

➢ Descrição das ações tomadas: medidas técnicas e administrativas com a

intenção de confirmar a ocorrência do incidente;

➢ Descrição das equipes acionadas: jurídico, segurança da informação,

tecnologia da informação, consultores externos;

➢ Descrição dos custos envolvidos na resolução do incidente: contratação

de terceiros para investigar, realizar comunicações, fazer orientações

técnica;
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➢ Nome dos terceiros envolvidos no incidente: prestadores de serviço,

operadores, co-controladores;

➢ Descrição das medidas tomadas durante o incidente: quais forma as

medidas técnicas e administrativas empregadas para investigar, escalonar

e resolver o incidente;

➢ Descrição de como a equipe se comportou durante o evento, se agiu de

forma integrada, seguindo o procedimento de gestão de incidentes

existente na organização.

➢ Os procedimentos de gerenciamento de incidentes existentes atenderam

as necessidades da equipe ou é preciso incluir cenários ou elementos;

➢ Registrar se foi necessário comunicar alguma autoridade, quais os

critérios considerados para a decisão. Caso se tenha optado por não

comunicar, justificar a escolha.

Todo esse relatório deve ser preenchido durante o ciclo de vida do incidente. A

vivência e a documentação de incidentes trazem maturidade para as

organizações na forma e no prazo de reação.
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1 2 . A t u a l i z a ç õ e s  R e c e n t e s

Reforçando a importância do tema aqui tratado, pouco antes da publicação

deste ebook o governo federal publicou o Decreto nº 10.748/202119 instituindo

a Rede Federal de Gestão de Incidentes cibernéticos.

A Rede tem como finalidade “aprimorar e manter a coordenação entre órgãos

e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

para prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos, de modo a

elevar o nível de resiliência em segurança cibernética de seus ativos de

informação” (art. 2º).

O Decreto demonstra mais uma vez a necessidade de que qualquer

organização, seja ela pública ou privada, tenha parâmetros claramente

estabelecidos para prevenção e tratamento de incidentes.

19Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.748-de-16-de-
julho-de-2021-332610022 60



1 3 . C o n c l u s õ e s

O presente ebook não tem a intenção de ser um guia exaustivo de gestão de

incidentes, mas de servir como um primeiro passo para orientar as organizações

e os profissionais que necessitam gerir incidentes no dia a dia.

Incidentes de segurança da informação com comprometimento de dados

pessoais são cada vez mais comuns, desde situações simples do dia a dia como o

uso do celular para fotografar dados de uma tela, até incidentes gigantes que

expõem ou bloqueiam toda a base de dados da organização.

Por mais que a empresa esteja preparada, viver um incidente nunca é uma

situação confortável. A experiência, a documentação e contar com profissionais

preparados traz calma em um momento que em geral é desesperador,

especialmente para os profissionais diretamente envolvidos.

Saber como reagir a um incidente pode ser a diferença entre a continuidade ou

não do negócio. As implicações de escolhas malfeitas durante esse processo vão

muito além de possíveis sanções a serem impostas pela ANPD, processos

judiciais e danos reputacionais são consequências desses eventos.

Assim, encerramos mais esse material, construído a várias mãos que esperamos

possa ajudar a construir a cultura de gestão de incidentes.

Por fim, a melhor maneira de garantir a sobrevivência a um incidente de

segurança da informação com ou sem comprometimento de dados pessoais é

possuindo um backup funcional, auditado e testado.
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