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SENADO APROVA A PRORROGAÇÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA
DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A postergação do início de vigência da Lei n. 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados –
LGPD”), antes previsto para agosto de 2020,  também foi objeto do Projeto de Lei nº 1.179 de
2020 (“PL 1.179”).

Nos termos do texto aprovado, a LGPD entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, com a
ressalva de que os artigos que dispõem sobre as sanções administrativas entrarão em vigor
somente a partir de 1º de agosto de 2021.

PROJETO DE LEI N° 1.179, DE 2020PROJETO DE LEI N° 1.179, DE 2020

Na sexta-feira, 03 de abril de 2020, o Senado aprovou o texto-base do PL 1.179, que visa
instituir um Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado
(“RJET”) em função da situação do atual estado do país diante do estado de pandemia do COVID-
19.

Para mais informações sobre todas as matérias tradas no PL 1.179
visite: http://cesconbarrieu.com.br/en/insights/importancia-de-um-marco-legal-especifico-para-o-
periodo-da-pandemia/
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Dentre as modificações propostas no texto original do PL 1.179, estava a postergação por mais
18 meses do início da vigência da LGPD. A justificativa dada para a prorrogação da vigência da
LGPD seria “não onerar as empresas em face das enormes dificuldades técnicas econômicas
advindas da pandemia”. Considerando a redação original, a LGPD não entraria mais em vigor em
agosto de 2020 (2 anos após sua publicação em agosto de 2018) e passaria a vigorar apenas em
fevereiro de 2022.

Contudo, o texto inicial do projeto apresentado pelo Senador Antônio Anastasia foi alterado pela
relatora Senadora Simone Tebet. A nova redação, aprovada pelo Senado na tarde do dia 3 de
abril, estabelece que a LGPD entrará em vigor em janeiro de 2021, mas que suas sanções
passarão a ser aplicáveis apenas em agosto de 2021.

Segundo a relatora, a intenção foi encontrar um meio-termo para a situação, sopesando o
interesse do Estado em proteger os dados pessoais no país e os efeitos que a pandemia do
COVID-19 trará na economia, que certamente fará com que diversas empresas foquem em outras
atividades neste momento.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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Com a aprovação do Senado, o texto do PL 1.179 seguirá para a Câmara dos Deputados e, caso
aprovado, será submetido à sanção do Presidente da República.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA SUA ORGANIZAÇÃO?O QUE ISSO SIGNIFICA PARA SUA ORGANIZAÇÃO?

Havendo a aprovação do PL 1.179 pela Câmara dos Deputados e posterior sanção do Presidente
da República, as empresas ganham um prazo adicional para conseguirem iniciar, avançar ou
concluir seus programas de adequação à LGPD.

A partir de 1º de janeiro de 2021, as organizações estarão legalmente obrigadas a observar os
princípios da LGPD e deverão estar aptas a cumprir suas obrigações decorrentes dos direitos dos
titulares de dados pessoais (sejam eles clientes, colaboradores e quaisquer terceiros de quem as
organizações realizarem atividades de tratamento de dados pessoais).

Apesar de a LGPD não estar em vigor, nota-se que autoridades, como o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios e a SENACON, já se manifestaram, dentro de suas respectivas
competências, contra práticas que vão de encontro aos princípios da LGPD. Inclusive, nos casos
em que foram demonstradas condutas abusivas em relação a tais princípios, foram tomadas
medidas por estas autoridades visando à defesa dos direitos dos titulares e ao ressarcimento pelos
danos causados à sociedade.

Também é importante considerar que a adoção de melhores práticas no que tange ao
tratamento de dados pessoais vem sendo cada vez mais colocada como condição de prestação de
serviços e celebração de novos contratos, configurando, no mínimo, uma vantagem competitiva
para aqueles que conseguem se adequar às práticas que serão exigidas pela LGPD. 

Sendo assim, é recomendável que os projetos de conformidade à LGPD sejam mantidos e que a
discussão sobre a (re)estruturação dos modelos de negócio tendo a privacidade e proteção de
dados como fundamento seja mantida, podendo ser um diferencial pós-crise para as empresas.

O time de Tecnologia e Proteção de Dados de Cescon Barrieu está à disposição para prestar
esclarecimentos sobre o assunto e pensar em estratégias que permitam que nossos clientes
(re)estruturem seus negócios da melhor forma possível.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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