
Recentemente algumas medidas legislativas foram 
propostas para que se modificasse o prazo para 
entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, 
inicialmente previsto para agosto de 2020. Entenda os 
cenários, riscos e ações a serem tomadas a seguir.

P: Então ainda existe a chance da lei entrar em 
vigor em agosto de 2020?

R: Sim, caso a MP não seja analisada pelo Senado 
todos os artigos da LGPD, exceto os referentes às 
sanções, entram em vigor em 16.08.2020

P: Mas se as sanções não serão aplicadas antes de 
agosto de 2021 existe algum risco?

R: Sim, inclusive as Confederações Patronais de 
todo setor produtivo nacional enviaram ofício ao 
Congresso alertando para os riscos de judicialização 
da proteção de dados,  independentemente do 
prazo de entrada em vigor da Lei, assim como para a 
necessidade das empresas promoverem mudanças 
para conformidade com o programa de adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados

P: Pelo menos em relação à aplicação de sanções, 
existe algum risco anterior à 01.08.2021 ou com a 
sanção presidencial do PL 1179/20 este pode ser 
considerado um entendimento sedimentado?

R: As sanções apenas poderão ser aplicadas a partir 
desta data, porém não há segurança jurídica de que 
a aplicação possa retroagir e punir infrações à LGPD 
que se deem a partir do momento em que a lei 
entrar em vigor: agosto de 2020 ou maio de 2021, a 
depender da aprovação da MP.

Portanto:

• A continuidade de programas de adequação e 
mudança cultural para conformidade com a LGPD não 
somente é importante, mas essencial para mitigar, 
inclusive, riscos futuros.

• Independentemente de LGPD ou ANPD (Agência 
Nacional de Proteção de Dados) a proteção de dados 
é assunto de destaque, sendo reconhecida como 
direito fundamental pelo STF em decisão recente. 

• Já se trata de uma realidade global: consumidores 
confiam e se relacionam mais com empresas que 
levam à sério programas de conformidade com 
legislações de privacidade e que de fato protegem os 
dados de seus clientes.

10.06.2020

Presidente Jair Bolsonaro sanciona o 
Projeto de Lei 1179/20, prorrogando para 
01/08/2021 a aplicação de sanções – 
independentemente ao prazo de vigência

Caso o Senado aprove a MP 
959/2020, o restante da LGPD 
entra em vigor em 03/05/2021.

Caso a MP 959/2020 perca a 
eficácia, o restante da LGPD 
entra em vigor em 16/08/2020

Vigência da LGPD
Alterações sobre o prazo de vigência da Lei Geral de 
Proteção de Dados após edição da MP 969 e Projeto 
de Lei 1179/20
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