
AUTORIDADE NACIONAL 
DE PROTEÇÃO DE 
DADOS (ANPD)

AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES 
(ANATEL)

Art. 48. 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 (Lei 
13.709/2018).

Art. 48, § 1º A comunicação será feita em prazo razoável, 
conforme definido pela autoridade nacional, e deverá 
mencionar, no mínimo:
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 (Lei nº 13.709/2018).

"(...) em prazo razoável, 
conforme definido pela 
autoridade nacional."

Orientação atual da ANPD: 
2 dias úteis.

18/09/2020Lei nº13.709/2018, 
art. 48

Art. 9º A prestadora deve 
notificar à Agência e comunicar 
às demais prestadoras e aos 
usuários, conforme o caso e sem 
prejuízo de outras obrigações 
legais de comunicação, os 
incidentes relevantes que 
afetem de maneira substancial a 
segurança das redes de 
telecomunicações e dos dados 
dos usuários (Resolução
nº 740/2020).

Art. 17, § 1º A notificação do incidente relevante deve 
incluir análise da causa e do impacto, bem como ações 
de mitigação adotadas, conforme o caso (Resolução
nº 740/2020).

Ainda não definido.

Art. 17, § 3º Cabe ao GT-Ciber 
dispor sobre os aspectos de 
forma e procedimento para a 
notificação de que trata este 
artigo, observado o disposto 
no art. 24 deste Regulamento.

04/01/2021, porém 
as prestadoras têm 
até 04/07/2021 para 
se adequarem:

Art. 27. A prestadora 
deve se adequar ao 
disposto neste 
Regulamento em até 
180 (cento e oitenta) 
dias da sua entrada 
em vigor.

Resolução
nº 740/2020, 
arts. 9º e 17
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BANCO CENTRAL 
(BACEN)

COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS (CVM)

Art. 8º, § 1º, III -  O relatório de que trata o caput 
deve abordar, no mínimo:
III - os incidentes relevantes relacionados com o 
ambiente cibernético ocorridos no período;

Art. 20. Os procedimentos adotados pelas 
instituições para gerenciamento de riscos previstos 
na regulamentação em vigor devem contemplar, no 
tocante à continuidade de negócios:
III - a comunicação tempestiva ao Banco Central do 
Brasil das ocorrências de incidentes relevantes e 
das interrupções dos serviços relevantes, citados 
no inciso I, que configurem uma situação de crise 
pela instituição financeira, bem como das 
providências para o reinício das suas atividades 
(Resolução nº 4.893/2021 e 4.658/2018).

III - a comunicação tempestiva ao Banco 
Central do Brasil das ocorrências de 
incidentes relevantes e das interrupções 
dos serviços relevantes, citados no inciso I, 
que configurem uma situação de crise pela 
instituição financeira, bem como das 
providências para o reinício das suas 
atividades (Artigo 20, Resolução
nº 4.893/2021 e 4.658/2018).

"Comunicação tempestiva"; 
inserção em relatório anual.

Resolução 
4.658/2018: 
26/04/2018
                                                 
Resolução 
4.893/2021: 
01/07/2021
                                                      
Prazo final para 
adequação: 31 de 
dezembro de 2021

Resolução
nº 4.893/2021
e 4.658/2018

Art. 35-C, § 1º O intermediário deve, 
tempestivamente, comunicar à SMI e aos órgãos 
de administração a ocorrência de incidentes 
relevantes que afetem seus sistemas críticos e 
tenham impacto significativo sobre os clientes.

Art. 35-C, § 2º A comunicação de que trata 
o § 1º deste artigo deve incluir:
I – a descrição do incidente, indicando de 
que forma os clientes foram afetados;
II – avaliação sobre o número de clientes 
potencialmente afetados;
III – medidas já adotadas pelo intermediário 
ou as que pretende adotar;
IV – tempo consumido na solução do evento 
ou prazo esperado para que isso ocorra; e
V – qualquer outra informação considerada 
importante.

"tempestivamente".04/05/2020 
(Instrução CVM 
nº 618)

Instrução
nº 505/2011

INCIDENTES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – DEVER DE COMUNICAÇÃO

Entidade
regulatória

2

Instrumento 
normativo Texto normativo

Informações a
serem submetidas Vigência

Prazo para
a comunicação



SUPERINTENDÊNCIA DE 
SEGUROS PRIVADOS 
(SUSEP)

LEI DO CADASTRO 
POSITIVO

Art. 17. Parágrafo único. Em relação aos contratos 
mencionados no caput, cabe à Etir supervisionar o
tratamento de incidentes de segurança computacional 
para o fiel cumprimento das suas atribuições.
Art. 18. A Etir tem autonomia para tomar ações 
emergenciais para a resposta aos incidentes de 
segurança computacional.

- Não consta na norma.19/03/2015Deliberação
nº 171/2015

AUTORIDADES
CONSUMERISTAS

 Art. 10, § 1° O fornecedor de produtos e serviços 
que, posteriormente à sua introdução no mercado 
de consumo, tiver conhecimento da periculosidade 
que apresentem, deverá comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e aos 
consumidores, mediante anúncios publicitários.

"Imediatamente".Março /1991Lei nº 8.078/1990

Art. 18.  Na ocorrência de vazamento de 
informações de cadastrados ou de outro incidente 
de segurança que possa acarretar risco ou prejuízo 
relevante a cadastrados, o gestor de banco de 
dados comunicará o fato:
I - à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na 
hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento 
de dados de pessoas naturais;
II - ao Banco Central do Brasil, na hipótese de 
ocorrência que envolva o fornecimento de dados 
prestados por instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil; e
III - à Secretaria Nacional do Consumidor do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, na 
hipótese de ocorrência que envolva o fornecimento 
de dados de consumidores.

Art. 18, § 1º  A comunicação de que trata o 
caput será feita no prazo de dois dias úteis, 
contado da data do conhecimento do 
incidente, e mencionará, no mínimo:
I - a descrição da natureza dos dados 
pessoais afetados;
II - as informações sobre os cadastrados 
envolvidos;
III - a indicação das medidas de segurança 
utilizadas para a proteção dos dados, 
inclusive os procedimentos de encriptação;
IV - os riscos relacionados ao incidente; e
V - as medidas que foram ou que serão 
adotadas para reverter ou mitigar os 
efeitos do prejuízo.

Periculosidade apresentada por produtos e 
serviços introduzidos no mercado.

2 dias úteis.24/07/2019Decreto
nº 9.936/2019, 
que regulamenta a
Lei nº12.414/2011
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