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ARTIGO
por CAROLINA SCHEFER

ALERTA LGPD: ANPD PUBLICA PRIMEIRAS ORIENTAÇÕES SOBRE 
O QUE FAZER EM CASO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA
Como parte da Agenda Regulatória da ANPD para o biênio 2021-2022, a ANPD publicou em seu site, 
no dia 22 de fevereiro, orientações iniciais sobre o que fazer em caso de um incidente de segurança 
(disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-seguranca). 

O documento traz as seguintes informações:

(i) Definição do que é um incidente de segurança como sendo qualquer evento adverso, 
confirmado ou sob suspeita, relacionado à violação na segurança de dados pessoais, ou ainda, 
qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, e que possam ocasionar risco para 
os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais.

(ii) Orientações sobre o que fazer caso um incidente de segurança de dados pessoais ocorra:
• Avaliação do incidente internamente
• Comunicar o encarregado (DPO) e o controlador, caso o incidente tenha ocorrido junto 
ao operador
• Comunicar titulares e ANPD em caso de risco ou dano relevante aos titulares; e
• Elaboração de documento com a avaliação interna do incidente.

(iii) Detalhamento de várias informações a serem reportadas à ANPD, orientando os 
controladores a adotarem uma posição de cautela, realizando a comunicação ainda que exista 
dúvida sobre a relevância dos riscos e danos envolvidos.

(iv) Em quais situações e como comunicar os titulares dos dados, definindo que a comunicação 
é recomendável sempre que o incidente de segurança possa acarretar um risco ou dano relevante 
aos titulares afetados. Critérios mais objetivo serão objeto de regulamentação posterior.

(v) Definição do prazo de 2 (dois) úteis para comunicar o incidente, contados da data do 
conhecimento do incidente, sendo este prazo indicativo enquanto o tema está pendente 
de regulamentação oficial.

(vi) Orientações sobre como fazer a comunicação à ANPD, a qual deverá ser feita por meio 
de Peticionamento Eletrônico – Usuário Externo.
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Estas orientações visam suprir algumas lacunas da lei, servindo como parâmetro inicial para as 
empresas que tratam dados pessoais até que a regulamentação oficial deste tema seja concluída.

Neste sentido, juntamente com estas orientações iniciais foi publicada Nota Técnica com a finalidade 
de obter contribuições da sociedade (“tomada de subsídios”) para a regulamentação da comunicação 
de incidentes, prevista no artigo 48 da LGPD.

O mencionado artigo prevê que o controlador deverá comunicar à ANPD e ao titular dos dados a 
ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. O 
mesmo artigo estabelece ainda certos critérios mínimos a serem observados nessa comunicação, 
incluindo a menção a um prazo razoável.

O objetivo da tomada de subsídios, conforme previsto na Nota Técnica, é de que sejam endereçados 
temas como definição do que seria prazo razoável, classificação de risco dos incidentes, definição de 
critérios para análise dos incidentes e metodologias para tais análises.

O prazo para apresentação dos subsídios se encerra em 24 de março de 2021.

Para maiores informações nossa equipe de Privacidade Proteção de Dados permanece à disposição.
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