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ANPD dá prosseguimento em suas atividades regulatórias | 08/09/2022  

Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem aberto discussões para 

definir parâmetros de aplicação da LGPD. Espera-se que o órgão defina 

em breve as regras para aplicação de sanções às empresas que 

descumprirem a LGPD. Neste momento, a ANPD abriu prazo para ouvir 

empresas antes de definir as regras que devem nortear o tratamento de 

dados de crianças e adolescentes. Dentre os temas em aberto, busca-se 

definir, se o consentimento é a única base legal para uso de dados pessoais deste público ou se 

poderão ser utilizadas outras bases legais para fundamentar o tratamento de dados.  

Para saber mais, acesse: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-

eleitoral/aberta-tomada-de-subsidios-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-

adolescentes 

____________________________________________________________________________ 

 

Centro de Prevenções, Tratamento e Resposta a incidentes do governo (CTIR) 

lança recomendações para mitigar riscos cibernéticos | 08/09/2022   

 

O CTIR lançou uma série de recomendações para mitigação de riscos 

de ataques cibernéticos. Dentre as principais medidas propostas, 

destacam-se: 

i) revisar periodicamente a política de segurança da informação, 
de segurança cibernética ou equivalente; 

ii) estabelecer um plano de gestão de backup; 

iii) implementar um plano de autenticação de sistemas que 

contemple a utilização de múltiplo fator de autenticação sempre que possível. 

Ações BASF: Dentro da BASF, a Segurança da Informação é um tema prioritário. Por isso, 

avaliaremos a lista de recomendações junto à equipe de Cyber Security para avaliar eventuais 

medidas adicionais de segurança a serem adotadas internamente.  

Para saber mais, leia as recomendações na íntegra: https://www.gov.br/ctir/pt-

br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/recomendacoes/2022/recomendacao-34-2022____ 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-eleitoral/aberta-tomada-de-subsidios-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-eleitoral/aberta-tomada-de-subsidios-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-eleitoral/aberta-tomada-de-subsidios-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/ctir/pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/recomendacoes/2022/recomendacao-34-2022____
https://www.gov.br/ctir/pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/recomendacoes/2022/recomendacao-34-2022____


 

 

Internal 

___________________________________________________________________ 

Ataques hackers: novos casos veiculados | 12/09/2022   

Recentemente, novos casos de ataque hacker ou exposição indevida de 

informações foram veiculadas na mídia: documentos confidenciais da 

OTAN foram colocados à venda na Darkweb, bem como a Golden Cross 

foi vítima de ataque cibernético no Brasil, que resultou na inoperabilidade 

do sistema.  

 

Para saber mais sobre o incidente envolvendo a OTAN, acesse:  

https://www.dn.pt/sociedade/documentos-portugueses-da-nato-apanhados-a-venda-na-

darkweb--15146671.html 

Para saber mais sobre o incidente envolvendo a Golden Cross, acesse: 

https://canaltech.com.br/seguranca/operadora-de-saude-golden-cross-sofre-ciberataque-e-

sistemas-ficam-fora-do-ar-225038/ 

____________________________________________________________________________ 

 

STF julga  questões de compartilhamento de dados entre entes públicos | 

14/09/2022  

 

No último boletim, divulgamos que um balanço do TCU havia 

demonstrado que 76% das organizações federais ainda não estavam 

atuando conforme os preceitos da LGPD. No entanto, um passo foi 

dado para mudança deste cenário.  O Supremo Tribunal Federal 

encontra-se em julgamento de uma ação para definir parâmetros 

referentes ao compartilhamento de dados entre entes públicos, de 

modo que o relator já proferiu seu voto no seguinte sentido: 

– O compartilhamento deve ser limitado ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade 

informada. 

– Instituir medidas de segurança compatíveis com os princípios de proteção da LGPD, em 

especial a criação de sistema eletrônico de registro de acesso para efeito de responsabilização 

em caso de abuso. 

Para saber mais, acesse:  https://www.jota.info/coberturas-especiais/protecao-de-

dados/gilmar-mendes-governo-deve-seguir-lgpd-ao-compartilhar-dados-pessoais-14092022 
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