
 

 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

Atualização Regulatória de Proteção de Dados 

 

 

 

 

Responsável pelo documento:  Legal (CL) 

Abrangência:    Brasil 

Versão:    novembro/2022 

 

 

 



 

 

Internal 

 

ATUALIZAÇÃO REGULATÓRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Novembro de 2022 

 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados completa 2 anos e agora é Autarquia 

de Natureza Especial | 07/11 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados completou, agora em 

novembro, 2 anos de existência, após se tornar oficialmente uma 

Autarquia de natureza especial, em razão da promulgação da Lei 14.460 

de 2022, que garante autonomia para a autoridade, sem qualquer 

vinculação a outros órgãos, possuindo independência a orçamento 

próprios. 

 

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

aniversario-de-dois-anos 

____________________________________________________________________________ 

 

Pesquisa aponta que Brasil é o segundo país mais afetado por ataques hackers 

em 2022 | 07/11/2022   

 

Segundo pesquisa realizada pela SonicWall Capture, primeiro semestre 

de 2022, o Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, chegando ao 2º 

lugar com mais de 19 milhões de casos registrados, frente a 

aproximadamente 136 milhões de eventos registrados nos EUA. 

 Para saber mais, acesse:  https://tiinside.com.br/07/11/2022/brasil-e-2o-maior-pais-afetado-

por-ataques-ransomware-em-2022-aponta-pesquisa/ 

____________________________________________________________________________ 

Bancos dos EUA processaram US$ 1,2 bi em pagamento de resgate | 07/11/2022  
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Dados do FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), agência 

do Departamento do Tesouro americano, mostram que os bancos 

norte-americanos processaram mais de 1 bilhão de dólares para 

pagamentos de resgate a ataques hackers em 2021. O número é 

quase o triplo quando comparado com 2020, o que mostra uma 

constante de aumento de casos envolvendo ataques ransomware 

 

Para saber mais, acesse:  https://www.cisoadvisor.com.br/bancos-dos-eua-processaram-us-

12-bi-em-pagamento-de-resgate/ 

____________________________________________________________________________ 

 

ANPD divulga sua agenda regulatória para o biênio 2023-2024aque hacker | 

08/10/2022   

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados divulgou sua agenda 

regulatória para os próximos 2 anos, detalhando seus planos de 

regulamentação. Dentre os pontos que serão tratados como prioridade 

para a ANPD estão: definição dos valores de multa e demais sanções, 

exercício de direitos dos titulares, reporte de incidentes de segurança, 

transferência internacional de dados e elaboração de relatório de 

impacto para determinadas atividades.  

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

agenda-regulatoria-2023-2024 
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