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Introdução

Desde 2020, em razão da propagação da pandemia do Covid-19, 
grande parte das organizações que ainda não estavam adaptadas 
ao mundo digital passaram por um processo de digitalização in-
tenso e súbito, com o objetivo de garantir a continuidade de seus 

negócios em um período de transição do trabalho presencial para o traba-
lho remoto.

Esse processo de digitalização forçada, muito embora possa trazer diversos 
benefícios para a produtividade e continuidade das empresas durante uma 
época de isolamento social e incentivo ao home office, também traz gran-
des complexidades, especialmente no que tange à segurança das informa-
ções processadas e mantidas por toda e qualquer organização.

Em uma economia digital, dados são essenciais para que as organizações 
consigam sobreviver e prosperar, seja na condução de suas atividades ro-
tineiras, seja no desenvolvimento de novas linhas de negócios e de produ-
tos ou serviços customizados, pensados especialmente para determinados 
públicos e para resolver determinados problemas. Entretanto, o valor dos 
dados, inclusive de dados pessoais, não tem sido observado somente por 
empresas, mas também por terceiros mal-intencionados.

Ao longo dos últimos meses, ata-
ques cibernéticos e incidentes de 
segurança vêm se tornando cada 
vez mais frequentes e avassalado-
res. Episódios recentes que ocorre-
ram com organizações públicas e 
privadas envolveram o vazamento 
de dados pessoais de mais de 200 
milhões de pessoas no Brasil. No 
âmbito internacional, a recorrência 
de incidentes e sofisticação dos 
ataques também tem sido um fator 
de atenção. Em alguns casos, até 
mesmo empresas renomadas de 
consultoria em segurança ciberné-
tica sofreram ataques às suas bases 
de dados.

Em uma economia 
digital, dados são 
essenciais para que as 
organizações consigam 
sobreviver e prosperar.

Entretanto, o valor dos 
dados, inclusive de 
dados pessoais, não 
tem sido observado 
somente por empresas, 
mas também por 
terceiros mal-
intencionados.
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No mercado de cybersecurity, é comum se ouvir a máxima que um inci-
dente de segurança não é uma questão de se ocorrerá, mas sim de quando 
ocorrerá. Essa afirmação tem uma razão de ser: enquanto as organizações 
que já perceberam quão valiosos são os dados que tratam estão diariamen-
te procurando formas de melhorar sua segurança, do outro lado se encon-
tram atores mal-intencionados que diariamente buscam por formas de bur-
lar essa segurança e de obter acesso a informações as quais não possuem 
autorização para acessar.

Nesse cenário, a dúvida que fica é: o que fazer em caso de materialização 
de um incidente de segurança? Este e-book tem como objetivo trazer al-
gumas dicas do ponto de vista jurídico para enfrentar essas situações que 
envolvam o vazamento de dados pessoais, principalmente diante das dispo-
sições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 



BMA ADVOGADOS - INCIDENTES DE SEGURANÇA: COMO REAGIR 5

O que é um 
incidente de 
segurança?

Um incidente de segurança é 
definido como qualquer vio-
lação à Política de Seguran-
ça da Informação da Com-

panhia, bem como qualquer evento, 
indiferente de ser confirmado ou 
mera suspeita, que comprometa ou 
possa comprometer um dos três 
pilares da segurança da informação: 
Confidencialidade, Integridade e 
Disponibilidade.

Confidencialidade_ Garantia de que 
somente as pessoas que devem ter 
acesso àqueles dados efetivamente 
o terão. Falhas em relação à confi-
dencialidade da informação poderão 
resultar em incidentes de vazamento 
de dados, nos quais terceiros não 
autorizados conseguem ter acesso a 
informações que não deveriam.

Integridade_ Garantia de que a in-
formação será sempre a mesma que 
deve ser, não sendo alterada, inde-
pendentemente da mídia em que 
reside, do tempo que passa ou do 
meio pelo qual foi transmitida, e de 
que a fonte da informação é genuína.

Disponibilidade_ Garantia de que a 
informação estará sempre disponí-
vel para os usuários autorizados a 
acessá-la, a todos os momentos em 
que precisarem ou solicitarem aces-
so às informações.

Para exemplificar, os casos ao lado 
podem ser considerados incidentes 
de segurança:

• Acesso não autorizado aos 
dados pessoais por terceiros ou 
mesmo por colaboradores da 
própria organização que não 
deveriam ter acesso a tais da-
dos em razão dos privilégios de 
acesso estabelecidos interna-
mente (como o acesso de todas 
as áreas a dados da folha de 
pagamento, que deveriam ser 
restritos a determinadas pesso-
as autorizadas).

• Situações acidentais ou ilícitas 
de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão de 
dados, independentemente da 
ocorrência de dano significativo 
aos titulares.

• Envio de e-mail ao destinatário 
errado, contendo dados pessoais.

• Extravio ou perda de dispositi-
vos que contenham dados pes-
soais, como notebooks da orga-
nização, especialmente quando 
não criptografados.

• Perda de acesso aos dados 
pessoais, ainda que temporaria-
mente.

• Descarte de papéis que con-
tenham informações pessoais 
indevidamente, sem que sejam 
picotados ou efetivamente des-
truídos, permitindo que tercei-
ros que peguem os documentos 
consigam ler facilmente seu 
conteúdo.
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Preparação

A melhor forma de se reagir a um incidente de segu-
rança é estar preparado para a sua ocorrência. Ine-
gavelmente, quando o assunto é a proteção de dados 
pessoais, prevenir sempre será melhor do que remediar. 

Em muitos casos, inclusive, a possibilidade de se remediar um va-
zamento de dados pode ser incerta e pouco produtiva, tanto para os 
titulares de dados afetados, quanto para a própria organização. São muitos 
os exemplos de empresas que desapareceram ou foram severamente preju-
dicadas por conta de vazamentos de dados.

A preparação, no entanto, é um passo constantemente menosprezado por 
diversas organizações. Aquele pensamento de que “isso nunca vai aconte-
cer comigo” pode ser desastroso. Indiferentemente do porte da sua or-
ganização, sempre pode existir alguém interessado em tentar burlar seus 
sistemas de segurança e acessar as informações e dados mantidos pela 
sua empresa. Quando a segurança é diminuta, ou inexistente, isso se torna 
ainda mais atraente para atores mal-intencionados.

Em aspectos de preparação, sugere-se as seguintes medidas:

Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados_
Embora a existência de um Programa de Governança em Privacidade e 
Proteção de Dados, por si só, não resolverá todos os problemas que podem 
ocorrer quando da materialização de um incidente de segurança, há vários 
aspectos relevantes e que podem ser úteis para a preparação da organiza-
ção para esses cenários. Tanto o mapeamento dos fluxos de dados, quanto 
a análise das lacunas existentes entre o estágio atual da organização e o 
estágio desejado para conformidade pela LGPD trarão informações essen-
ciais para que a organização conheça melhor os dados que trata, quais da-
dos são mais sensíveis e demandam maiores proteções e quais as medidas 
eventualmente já adotadas para se prevenir incidentes de segurança. Com 
base nessas informações, é possível melhorar consideravelmente as medi-
das técnicas e organizacionais adotadas pela organização para proteger os 
dados pessoais.

Plano de Resposta a Incidentes de Segurança_ 
Mesmo na ausência de um Programa de Governança em Privacidade e 
Proteção de Dados, é fundamental que a organização conte com um Plano 
de Resposta a Incidentes de Segurança bem elaborado, uma medida que 
é reconhecida pela própria LGPD como uma boa prática. Esse documento 
interno tem como objetivo estabelecer os procedimentos que devem ser 
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adotados pela organização em caso 
de suspeita ou materialização de um 
incidente de segurança, prevendo 
passos específicos a serem tomados 
por determinadas pessoas durante a 
reação a tais eventos. O Plano deve 
indicar como um incidente deverá 
ser registrado, contido, avaliado e, 
eventualmente, reportado às autori-
dades ou aos titulares de dados.

Treinamento_
De nada adianta a criação de um 
Programa de Governança em Pri-
vacidade e Proteção de Dados ou a 
estruturação de um Plano de Res-
posta a Incidentes de Segurança se 
os colaboradores da organização 
não forem adequadamente treina-
dos, de modo frequente e regular, 
para que conheçam exatamente 
o que deve ser feito em caso de 
ocorrência de um incidente de se-
gurança. Um bom exemplo da im-
portância de treinamentos são os 
treinamentos de incêndio realizados 
em prédios empresariais, nos quais 
toda a população do prédio é obri-
gada a participar de uma simulação 
para saber como proceder em caso 
de incêndio. Os treinamentos são 
essenciais para que todos tenham 
conhecimento dos procedimentos 
que devem realizar na ocorrência de 
um incidente de segurança, em linha 
com o que foi definido no Plano de 
Resposta a Incidentes de Segurança.

É fundamental que 
a organização conte 
com um Plano de 
Resposta a Incidentes 
de Segurança bem 
elaborado

A existência de 
contratação prévia com 
prestadores de serviços 
que possam ajudar nesse 
momento, como gráficas, 
agências de relações 
públicas, consultores de 
TI e advogados externos 
pode ser extremamente 
útil

Existência Prévia de Contratações e 
Documentos_ 
A materialização de um incidente 
de segurança é uma crise que deve 
ser gerenciada pela organização. 
Como em toda crise corporativa, 
existem momentos caóticos du-
rante a resposta ao incidente, nos 
quais a tomada de decisões pode 
ser impactada em razão da pressão 
inerente ao momento. A existência 
de contratação prévia com presta-
dores de serviços que possam aju-
dar nesse momento, como gráficas, 
agências de relações públicas, con-
sultores de TI e advogados externos 
pode ser extremamente útil, para 
que esses profissionais possam ser 
imediatamente acionados, evitando-
-se perda de tempo com a negocia-
ção dessas contratações somente 
no momento da crise. Da 
mesma forma, já ter em 
mãos um modelo de 
notificação às auto-
ridades competen-
tes e aos titulares 
de dados, pode 
significar maior 
eficiência diante 
do ganho 
precioso de tempo.
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Identificação e 
reporte interno

Para reagir a um incidente de segurança, é necessário primeiro iden-
tificá-lo. A partir do momento em que um incidente é identificado, 
seja uma suspeita de incidente ou a sua efetiva confirmação, os 
procedimentos internos que foram previamente definidos devem 

ser seguidos. Como exemplo, é importante que haja reporte interno de 
quem identificou o incidente para as demais áreas responsáveis, como a 
gerência de Tecnologia da Informação, de Segurança da Informação ou 
mesmo o Encarregado.

A identificação do incidente parece ser um passo óbvio, mas, em muitos 
casos, é uma ação que só é realizada depois de vários meses da ocor-
rência do incidente em si. Um estudo realizado pela Verizon, intitulado de 
2020 Data Breach Investigation Report1 , indica que em muitos casos um 
vazamento de dados somente é descoberto pelas organizações diversos 
meses após a sua efetiva ocorrência.
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Para endereçar as lacunas na identificação de incidentes 
de segurança, sugere-se as seguintes medidas:

Estruturação de um Canal de Reporte Interno_ 
Um incidente de segurança pode ser detectado por qual-
quer colaborador da sua organização, não somente por 
colaboradores que trabalhem na área de TI ou de SI. Por 
isso, é importante que exista um procedimento e um canal 
específico de reporte interno, para que o colaborador que 
notar alguma coisa diferente tenha condições de imedia-
tamente passar essa informação para os responsáveis por 
investigar a situação. 

Rotinas de Avaliação e Monitoramento_
Uma boa prática corporativa é a adoção de rotinas fre-
quentes de avaliação e monitoramento dos sistemas utili-
zados, dos fluxos de dados e dos dispositivos usados pela 
organização, para garantir que nenhuma anomalia esteja 
presente. Medidas como varreduras de rede, testes de 
penetração e auditorias de sistemas e de ambientes físicos 
e virtuais são práticas que podem ser incorporadas para 
aumentar a chance de identificação rápida de incidentes 
de segurança.

1 Disponível em: https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2020-data-breach-investigations-
-report.pdf

Conscientização_ 
Segurança da informação precisa ser um tema que os seus 
colaboradores conheçam, já que essa é a única forma para 
que eles também possam identificar eventuais problemas. 
Em muitos casos, a causa de um incidente é um erro hu-
mano, como clicar num e-mail de phishing ou passar in-
formações internas para terceiros de forma acidental, que 
podem ser utilizadas para a condução de um ataque ciber-
nético contra a organização. Se termos como 
malware, phishing ou ransomware ainda não são conheci-
dos pelos colaboradores da sua organização, está na hora 
de realizar uma sessão de conscientização. 
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Assim que um incidente de segurança for identificado, todos os es-
forços devem ser concentrados em realizar a contenção do inci-
dente o quanto antes possível, garantindo que, caso se trate de um 
vazamento de dados, as vulnerabilidades que permitiram o acesso 

não autorizado às informações sejam sanadas imediatamente.

Por vezes, vazamentos de dados são descobertos pelas organizações, mas 
as vulnerabilidades não são corrigidas prontamente, de modo 

que as brechas encontradas pelos atores mal-intencionados 
continuam abertas para serem exploradas posteriormente, 

o que certamente resultará em danos ainda maiores.

É imprescindível que o incidente seja investigado a 
fundo, para garantir tanto que as medidas de conten-
ção adotadas pela organização foram eficientes em 
reparar as vulnerabilidades identificadas, quanto para 
permitir a constituição de evidências de que a organi-
zação efetivamente investigou as causas e efeitos do 

incidente com profundidade e atenção, em respeito aos 
princípios da responsabilização e da prestação de contas 

previsto na LGPD.

Contenção, Correção
e Registro

Na ausência de um time interno 
que tenha conhecimento robusto 
em técnicas forenses de investiga-
ção, contratar consultores externos 
com essa expertise pode ser útil 
para garantir que a investigação 
não seja meramente superficial.
Medidas corretivas devem ser im-
plementadas conjuntamente com 
possíveis medidas de mitigação de 
risco, que sejam aptas a eliminar ou 
reduzir os riscos aos quais os titu-
lares de dados estejam sujeitos em 
razão do incidente de segurança. 

Uma das informações 
que precisa ser indicada 
para a Autoridade 
Nacional de Proteção 
de Dados, nos casos 
em que uma notificação 
for obrigatória, diz 
respeito às medidas de 
prevenção que tenham 
sido tomadas antes do 
incidente
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Vale lembrar que uma das informações que precisa ser 
indicada para a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados, nos casos em que uma notificação for obri-
gatória, diz respeito às medidas de prevenção 
que tenham sido tomadas antes do incidente e 
a explicação das medidas que foram adotadas 
pela organização após o incidente para reverter 
ou mitigar os efeitos do prejuízo.

Nesse ponto também são relevantes as medidas 
de privacy by design que tenham sido imple-

mentadas pela organização e que, em linha com o 
previsto na LGPD, precisam ser observadas desde 

a fase de concepção do produto ou serviço até a sua 
execução.

Devem ser criados registros sobre todos os aspectos en-
volvendo o incidente de segurança, como a data e hora que 
foi identificado, quem foi a pessoa que inicialmente identifi-
cou o incidente, quais sistemas e dados que foram afetados, 
quando o incidente foi efetivamente contido, quais medidas 
a organização tomou para garantir a contenção e investiga-
ção, se foi possível identificar eventual ator mal-intencionado 
responsável pelo incidente, entre outras informações que po-
dem ser relevantes posteriormente, tanto para comprovação 
perante as autoridades, quanto para a manutenção de docu-
mentação interna sobre o incidente.
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Comunicações

Um incidente de segurança pode resultar no acionamento de obriga-
ções legais, regulatórias ou contratuais de comunicação por parte 
da organização. Nesse ponto, contar com o auxílio de consultores 
jurídicos especializados em privacidade e proteção de dados pode 

ser útil para garantir que a organização cumpra com todas as obrigações às 
quais esteja sujeita.

As obrigações de comunicar terceiros normalmente estão atreladas ao nível 
de risco do incidente de segurança. Por essa razão, todas as medidas reali-
zadas até aqui serão relevantes para essa avaliação, a exemplo dos registros 
que tenham sido criados na fase anterior sobre a extensão do incidente, 
os dados e sistemas envolvidos e as medidas técnicas implementadas pela 
empresa previamente ao incidente.

Um incidente de 
segurança pode resultar 
no acionamento 
de obrigações 
legais, regulatórias 
ou contratuais de 
comunicação por parte 
da organização. 

Para conseguir determinar com cla-
reza quais são os requisitos legais 
existentes, é importante entender 
quais são as leis aplicáveis à orga-
nização. Embora todas as empre-
sas brasileiras estejam sujeitas ao 
cumprimento da LGPD, algumas 
organizações nacionais também 
precisarão cumprir com requisitos 
previstos em leis internacionais, a 
exemplo do General Data Protec-
tion Regulation ou do California 
Consumer Privacy Act. 

Vale lembrar que além da LGPD, existem outras normas vigentes no Brasil 
que impõem obrigações de notificação a setores específicos, como é o caso 
da obrigação imposta aos gestores de bancos de dados de informações de 
adimplemento, prevista no Decreto nº 9.936/2019.

Em relação à LGPD, sugere-se a adoção das seguintes medidas:

Comunicação à ANPD_ 
De acordo com a legislação, os controladores de dados 
devem comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados sobre a ocorrência de incidente de segurança que 
possa acarretar riscou dano relevante aos titulares de 
dados, dentro de um prazo razoável, a ser definido pela 
ANPD. No momento atual, a Autoridade está com um pro-
cesso de tomada de subsídios aberto, para regulamentar 
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Comunicação aos Titulares de Dados_
A LGPD também prevê que os titulares de dados devem ser 
comunicados pelo controlador sobre a ocorrência de inci-
dente de segurança que possa resultar em risco ou dano re-
levante. Embora não haja qualquer diferenciação acerca do 
prazo para que os titulares de dados sejam comunicados, o 
formulário para envio de contribuições à tomada de subsí-
dios disponibilizado pela ANPD conta com um campo para 
contribuições sobre qual seria o prazo para comunicação 
dos titulares e eventuais exceções de obrigatoriedade de 
informar os titulares, a demonstrar que a Autoridade pode 
estar aberta a futuramente considerar hipóteses de dispen-
sa da comunicação aos titulares de dados.

Comunicação aos Parceiros Comerciais_
A organização também deve avaliar se não está sujeita a 
termos contratuais que obriguem a notificação de seus 
parceiros comerciais, sejam fornecedores ou clientes, so-
bre incidentes de segurança em geral, ou sobre incidentes 
de segurança que possam afetar os dados pessoais que 
eventualmente tenham sido compartilhados com a orga-
nização pelos respectivos parceiros comerciais. Com a 
entrada em vigor da LGPD, tornou-se usual que as minutas 
contratuais de organizações que estão em conformidade 
com a legislação imponham obrigações de comunicação 
de incidentes de segurança a seus parceiros.

Decisões de Não Comunicar_
Caso a organização tome a decisão de não comunicar à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aos titula-
res de dados, em razão de entender que o incidente não 
poderia resultar em risco ou dano relevante, é importante 
que essa decisão seja registrada, com a indicação dos fun-
damentos que levaram à decisão, para posterior compro-
vação à ANPD, caso requisitada, bem como para a obser-
vância ao princípio da prestação de contas.

aspectos relacionados à comunicação de incidentes de 
segurança. Embora ainda não haja uma regulamentação 
sobre o tema, as orientações disponibilizadas pela ANPD 
em seu site oficial indicam que os controladores deveriam 
tomar posição de cautela, comunicando incidentes mesmo 
em casos nos quais haja dúvida acerca da relevância dos 
riscos e danos envolvidos, dentro do prazo indicativo de 2 
dias úteis contados da data do conhecimento do incidente. 
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Revisão de Políticas e Procedimentos_
Com o aprendizado obtido com o inciden-
te de segurança, também é hora de realizar 
uma revisão das políticas e procedimentos 
adotados pela organização, especialmente 
do Plano de Resposta a Incidentes de Segu-
rança, para garantir que eventuais controles 
que não tenham funcionado sejam repensa-
dos, ou que controles antes não existentes 
sejam criados.

Pós-incidente

Após superada a crise, com a identificação, contenção, mitigação e 
eventual comunicação de um incidente de segurança, muitas or-
ganizações acreditam que o trabalho está finalizado e que não há 
mais o que fazer em relação ao incidente. Contudo, um dos pontos 

mais relevantes na gestão de um incidente de segurança é exatamente o 
que é feito após todas essas fases serem ultrapassadas.

Nesse momento, no pós-incidente, sugere-se a adoção das seguintes me-
didas:

Elaboração de Relatório Pós-Incidente_
Assim como foi realizado ao longo das demais etapas, preparar uma do-
cumentação sobre o incidente após o seu término é de extrema relevância 
para identificar todas as medidas que foram tomadas durante a crise, ava-
liando-se a sua efetividade e os resultados obtidos.

Aprendizado_
Como já diz o provérbio inglês “fool me once, shame on you; fool me twice, 
shame on me”. Em outras palavras, ser alvo duas vezes do mesmo ataque 
significa que nada foi aprendido com o ataque anterior. Nesse sentido, o 
aprendizado com um incidente de segurança é fundamental para que a 
organização saia da crise mais preparada, pronta para se defender melhor 
contra ataques similares. Para isso, é imprescindível que sejam criadas ses-
sões de conscientização ou de treinamento para explicar aos colaboradores 
o que aconteceu, quais foram as vulnerabilidades encontradas, como elas 
foram remediadas e como a organização deve proceder para não ser no-
vamente alvo daquele tipo de situação. Essas lições serão valiosas para o 
futuro da organização.

o aprendizado 
com um incidente 
de segurança é 
fundamental para 
que a organização 
saia da crise mais 
preparada
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