
Confiram os principais pontos da prorrogação do início 
da eficácia da LGPD

A LGPD  teria sua 
eficácia a partir de:

15 de agosto de 2020

(Lei 13.709/2018)

As MP são instrumentos utilizados pelo Presidente da República, com força de lei, em casos de 
relevância e urgência. 

A MP produz efeitos imediatos, porém deve ser submetida à aprovação do Congresso Nacional para a 
sua transformação definitiva em lei. 

Seu prazo de vigência é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60 dias.

Além dos requisitos da relevância e urgência, a MP não pode tratar de matéria que já seja objeto de 
PROJETO DE LEI aprovado pelo CONGRESSO NACIONAL e pendente de sanção presidencial.

Conversão da MP 
em Lei - Antes de 

15/08/2020
Sanção

presidencial

LGPD com início 
em 03/05/2021

Em 30/03/2020, o Senado Federal 
apresentou um novo PROJETO DE 

LEI propondo: 

início da eficácia da LGPD: 

01/01/2021
 

aplicação das penalidades da 
LGPD a partir de: 

01/08/2021

(PL 1.179/20)

O NOVO PRAZO PREVISTO NA MP PARA O INÍCIO DA EFICÁCIA DA LGPD É DEFINITIVO?

AINDA NÃO É POSSÍVEL SABER!

Em 29/04/2020, no contexto 
da pandemia da Covid-19, o 

Presidente da República 
editou a Medida Provisória, 

com força de lei, que 
estabeleceu:

início da eficácia da LGPD, 
em sua totalidade:

03/05/2021

(MP 959)

AFINAL, QUANDO COMEÇA A VALER A 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS?

QUAL ERA A PREVISÃO PARA O INÍCIO DA EFICÁCIA 
DA LGPD E COMO ESTÁ DEFINIDA AGORA? 

NOTA EXPLICATIVA

No caso da MP 959, não é possível afirmar que a prorrogação do início da eficácia da LGPD seja de 
fato matéria de urgência e relevância. Deste modo, sua validade ainda poderá ser questionada sob o 
aspecto do atendimento dos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal para utilização deste 
tipo de instrumento pela Presidência da República.

Ademais, muito embora não houvesse Projeto de Lei aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, 
conforme determinam os requisitos de validade da MP, fato é que o PL 1.179, apresentado antes da 
edição da MP, já tratava da prorrogação da LGPD e já se encontrava em estágio avançado para 
encaminhamento à sanção presidencial.

Por enquanto, os gráficos acima demonstram a incerteza quanto ao início da eficácia da LGPD.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VALIDADE DA MP 959

ENTÃO, DEVEMOS AGUARDAR PARA DAR INÍCIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD NA MINHA EMPRESA?
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Caducidade da 
MP (após 60 + 60 
dias de vigência)

Caducidade da 
MP (após 60 + 60 
dias de vigência)

O GRÁFICO ACIMA REPRESENTA OUTROS TANTOS DESDOBRAMENTOS QUE AINDA PODERÃO ACONTECER 
EM RELAÇÃO AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LGPD.

Aprovação 
do PL

Aprovação do PL 
na Câmara dos 

Deputados

LGPD com início 
em 15/08/2020

Veto total 
presidencial 

antes de 
15/08/2020

4 ?? ??

LGPD com início 
em 01/01/2021 e 

penalidades em 
01/08/2021 

O QUE PODE ACONTECER?

NÃO!

Em um mercado econômico já abalado antes mesmo da pandemia do COVID-19, as empresas, de um 
modo geral, precisam estar em conformidade com todas as leis do país, incluindo a legislação relativa 
à proteção de dados, de forma a manter a continuidade de seus negócios.

A LGPD veio para colocar o Brasil em posição de igualdade com países que já possuem legislação 
específica sobre o tema, no âmbito dos tratados internacionais e na necessidade de aplicar a 
igualdade de tratamento. 

Portanto, independentemente de nossa legislação ter eficácia, fato é que a  LGPD está vigente e as 
empresas que mantém quaisquer tipos de negócios que envolvam tratamento de dados pessoais, 
devem manter a continuidade de seus projetos, mantendo inalterados os cronogramas de 
implantação. 

O escritório EMERENCIANO, BAGGIO & ASSOCIADOS – ADVOGADOS, por suas equipes 
especializadas, se coloca à disposição para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao tema.
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