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A data inicial de entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira 

(LGPD), 14 de agosto de 2020, já foi superada – e sem que a norma efetivamente 

entrasse em vigor.

A um, em razão da aprovação no Congresso do Projeto de Lei nº 1179 de 2020 (PL 

1179/20) que, convertido na Lei nº 14.010/20, prorrogou a entrada em vigor das 

sanções impostas pela Lei (arts. 52 a 54) para 1º de agosto de 2021.

Mais, em razão da Medida Provisória de nº 959, de 29 de abril de 2020, editada pelo 

Presidente, que, escancarando a desarmonia entre Executivo e Legislativo, em 

caráter precário, prorrogou a entrada em vigência da parte geral da LGPD para 03 

de maio de 2021.

Ocorre que toda Medida Provisória possui um prazo de validade: se não votada 

pelo Congresso em 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ela caduca, cessando seus 

efeitos – e no caso da MPV 959/20 isso aconteceria em 27 de agosto de 2020. 

Às vésperas da caducidade da MPV, em um movimento já esperado, em especial 

levando em conta a não constituição, até então, da Autoridade Nacional de Prote-

ção de Dados (ANPD), a Câmara, em Sessão Deliberativa de 25 de agosto de 2020, 

aprovou um substitutivo ao texto da MPV 959 e, contrariando o posicionamento 

do Relator, definiu um meio termo (entre a redação original e a proposta pelo Presi-

dente) para o início da vigência da LGPD: 31/12/2020.

Importante lembrar que este prazo é muito próximo do inicialmente sugerido para 

a prorrogação da entrada em vigor da LGPD pelo Senador Anastasia quando do 

início da Pandemia e das discussões no Congresso em abril. 

O substitutivo, agora denominado Projeto de Conversão em Lei 34 de 2020 (PLV 

34/20) fora então encaminhado ao Senado que, já no dia seguinte (26/08), o sub-

meteu a votação em Sessão Deliberativa.
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“Art. 65. Esta lei entra em vigor: (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 
55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019)

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54; (Incluído pela Lei 
nº 14.010, de 2020)

II - 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos 
demais artigos.”

Ocorre que, o presidente do Senado Federal, Sen. Davi Alcolumbre, acolheu ques-

tão de ordem apresentada pelo MDB para que a prorrogação da entrada em vigor 

da LGPD fosse considerada questão preclusa, já que avaliada anteriormente pelo 

Senado (quando da votação do Projeto de Lei nº 1.179/20, convertido na Lei nº 

14.010/20), considerando então não escrito o art. 4º do PLV 34/20.

Com isso, a MPV 959/20 mantém sua vigência até que o texto do PLV 34/20 seja 

sancionado ou vetado pelo Presidente, o que deve ocorrer em até 15 (quinze) dias 

úteis após seu recebimento, sob pena de ser considerado tacitamente aprovado (e, 

por conseguinte, sancionado) o texto.

Isso quer dizer que o art. 65 da LGPD (que trata sobre sua vigência) retornará à sua 

redação original, com o seguinte texto:

Todavia, a Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor apenas no dia útil sub-

sequente ao da sanção (ou do veto) do PLV 34/20 pelo Presidente (observados os 

15 dias úteis em caso de inércia). Seja como for, cabe agora ao Presidente do 

Senado remeter a matéria à sanção e caberá ao Congresso editar Decreto Legisla-

tivo para regular o período considerado transitório (entre o dia original da entrada 

em vigor da LGPD, 14/08/2020, e a data que efetivamente entrar em vigor).

É o ponto final de um embate de longa data, que passou por diversas proposições 

legislativas para prorrogação da entrada em vigor da LGPD e, escancarando uma 

desarmonia entre os Poderes Legislativo e Executivo, teve uma marcante etapa 

com a edição da MPV 959/20 pelo Presidente.
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No bastidor de tudo isso está a articulação para que se efetive a ANPD. O próprio 

presidente do Senado Davi Alcolumbre declarou na sessão que “se não temos 

ANPD é um problema do Executivo; se ele falhou na execução de suas atribuições, 

não cabe ao Senado fazer a lei esperar o momento adequado, mas cumpri-la”.

Chegou a ser cogitada a possibilidade de ser assumida pelo CADE, mas após, o 

Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, descartou esta 

possibilidade, afirmando que o Decreto da Autoridade está pronto e que a estrutura 

inicial ficará sob responsabilidade da Casa Civil, em entrevista concedida ao Jota 

em 20 de agosto de 2020. Na votação do Congresso, diversas foram as menções 

à necessidade de constituição da Autoridade.

A expectativa é de que o Presidente aproveite os dias que “ganhou” de vigência da 

MPV 959 para, finalmente, constituir a ANPD e, na sequência, sancionar o PLV 

34/20, fazendo com que a LGPD entre em vigor no dia útil seguinte. Um sinal disso 

foi justamente a publicação no Diário Oficial da União no dia 26 de agosto do De-

creto 10.474/2020 que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 

dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados.

Agora o próximo passo é a nomeação do Conselho-Diretor que irá assumir o 

primeiro Mandato da Autoridade e viabilizar que ela comece a operar. Como princi-

pais atribuições ela deverá iniciar por regulamentar alguns artigos, receber proto-

colo de consultas públicas, receber protocolo de Códigos de Melhores Práticas, de 

cláusulas-padrão, receber requisição de titulares, realizar campanhas educativas, 

promover fiscalização e estreitar relacionamento com demais Autoridades. Lem-

brando que a aplicação das multas só ocorrerá a partir de agosto de 2021. 
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