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NOVOS PRAZOS PARA LGPD
No último dia 10 de junho de 2020, foi sancionado o Projeto de Lei nº. 1.179/2020 (agora Lei nº 14.010/2020),
prorrogando para 01 de agosto de 2021 as sanções administrativas que a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (“ANPD”) poderá aplicar aos agentes de tratamento de dados (controlador e operador), em razão
de violações à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).
Permanece indeterminada, porém, a data de entrada em vigor dos demais artigos da LGPD, em função da
Medida Provisória nº 959/2020 (“MP 959”), atualmente vigente, que determina a entrada em vigor dos
demais artigos da LGPD para 03 de maio de 2021.
Caso a MP 959 não seja apreciada pelo Congresso Nacional Brasileiro até o próximo 26 de agosto ou seja
rejeitada, perderá validade e a LGPD entrará em vigor ainda em agosto deste ano. Há ainda a possibilidade
da MP ser aprovada com alterações.
Apesar das incertezas quanto à prorrogação, a LGPD é uma realidade inevitável, e mesmo antes de sua
vigência, ou da implementação da ANPD, outros órgãos como o Ministério Público Federal, a Secretaria
Nacional do Consumidor, e o próprio Supremo Tribunal Federal vêm reconhecendo princípios e obrigações
da LGPD.
A partir de agosto de 2021, além da responsabilização civil e consumerista, a transgressão da LGPD poderá
também ser objeto de fiscalização e sanção administrativa, aplicada no âmbito da ANPD. Dentre tais
sanções, destaca-se a multa, que pode alcançar o valor de cinquenta milhões de reais.
Há tempo, mas não muito, para empresas se adaptarem às exigências da nova legislação ao realizar
atividades relacionadas à coleta, processamento, armazenamento e uso de dados pessoais de clientes,
fornecedores, funcionários, parceiros e terceiros e se preocupar com a conformidade de toda a sua cadeia
produtiva.
Estamos à disposição para auxiliar nossos clientes juridicamente nesse processo de adaptação, por meio de
serviços de diagnóstico de risco e consultoria na implementação de sistemas voltados ao devido tratamento
de dados.
Qualquer dúvida sobre esse tópico pode ser enviada para o e-mail: societario@bcbo.com.br
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NEW TERMS FOR LGPD
On June 10, 2020, Bill no. 1,179 / 2020 (now Law No. 14,010 / 2020) was approved, postponing to August 1,
2021 the administrative sanctions that the National Data Protection Authority (“ANPD”) may apply to data
processing agents (controller and operator), in reason of violations of General Personal Data Protection
Law (“LGPD”).
However, the date on which the other articles of LGPD shall come into effect remains undetermined, due to
Provisional Measure no. 959/2020 (“MP 959”), currently applicable, which determines that the other articles
of LGPD shall enter into force on May 03, 2021.
If MP 959 is not analyzed by the Brazilian National Congress until next August 26 or is rejected, it will lose its
validity and LGPD will be effective in August this year. There is also the possibility of the MP is approved with
amendments.
Despite the uncertainties regarding the extension, LGPD is an inevitable reality, and even before its
effectiveness, or before the implementation of the ANPD, other bodies such as the Federal Public Ministry,
the National Consumer Secretariat, and the Supreme Federal Court itself have been recognizing LGPD
principles and obligations.
As of August 2021, in addition to civil and consumer liability, the transgression of LGPD may also be subject
to inspection and administrative sanction, applied within the scope of the ANPD. Among such sanctions, we
note the fine can reach the value of fifty million reais.
There is time, but not much, for companies to adapt to the requirements of the new legislation when
carrying out activities related to the collection, processing, storage and use of personal data from customers,
suppliers, employees, partners and third parties and worrying about the compliance of the entire company
productive chain.
We are available to provide legally assistance to our clients in this adaptation process, through risk diagnosis
services and consultancy in the implementation of systems directed to proper treatment of data.
Any questions on this topic can be sent to the email: societario@bcbo.com.br

