
VIGÊNCIA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS (LGPD) - HISTÓRICO

29.04.2020

10.06.2020

14.08.2018

Aprovação da Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral 
de Proteção de Dados 
Pessoais - LGPD), 
estabelecendo prazo de 
18 meses para vigência 
(fevereiro/2020).

26.08.2020

08.07.2019

Aprovação da Lei nº 
13.853/2019, adiando a 
vigência da LGPD para 
agosto/2020.

Criação da Autoridade 
Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD).

Edição da Medida 
Provisória nº 959/2020, 
alterando a vigência 
plena da LGPD, 
inclusive penalidades 
para maio/2021.

Aprovação da Lei nº 
14.010/2020, adiando a 
vigência das 
penalidades 
administrativas da 
LGPD para 1º de 
agosto de 2021.

Votação da Medida 
Provisória nº 959/2020 no 
Senado Federal, 
revogando dispositivo (art. 
4º)  que alterava a vigência 
da LGPD para maio/2021. 
Envio para sanção pelo 
Presidente da República.

Decreto nº 10.474/2020, 
estruturando a ANPD.

18.09.2020

Publicação da Lei nº 
14.058 (Conversão da MP 
nº 959/2020).

Entrada em vigor da 
LGPD.

ANPD depende de 
nomeação de diretores.

01.08.2021

Entrada em vigor das 
sanções e multas 
administrativas que 
poderão ser aplicadas 
pela ANPD.



VIGÊNCIA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS (LGPD)

ENTRADA EM VIGOR 
DAS MULTAS 

ADMINISTRATIVAS 
PELA ANPD

As multas administrativas 
somente poderão ser 
aplicadas a partir de

01.08.2021

ATUAÇÃO DA ANPD 
COM A ENTRADA EM 

VIGOR

Falta a nomeação dos 
cinco diretores da ANPD e 
23 membros do Conselho. 

Uma vez constituída, 
haverá a normatização de 

aproximadamente 53 
pontos que necessitam de 

regulamentação.

O QUE FAZER?

Iniciar o mapeamento. 
Adequar contratos com 
fornecedores, garantir 
direitos dos titulares, 

seguir a lei.

ENTRADA EM VIGOR 
DA LGPD

18.09.2020

Publicação da Lei nº 
14.058/2020, resultante da 

conversão da MP nº 
959/2020.



INFORMAÇÕES SOBRE A LGPD - ENTENDA A LEI

Temos uma série de artigos e textos publicados no site do Assis e Mendes: 
https://assisemendes.com.br/categoria/lgpd/. 

Para quem quiser por onde começar, além da nossa consultoria, temos um pequeno check-list 
sobre LGPD e GDPR:

● Checklist LGPD: https://assisemendes.com.br/lgpd/.
● Checklist GDPR: https://assisemendes.com.br/download-e-book-gdpr/.

Fizemos um Dicionário com os termos da LGPD e Proteção de Dados que pode ser baixado em 
https://materiais.assisemendes.com.br/dicionario-lgpd.

Mantemos uma versão atualizada do texto da LGPD no nosso site: 
https://assisemendes.com.br/blog/lgpdatualizada/.

https://assisemendes.com.br/categoria/lgpd/
https://assisemendes.com.br/lgpd/
https://assisemendes.com.br/download-e-book-gdpr/
https://materiais.assisemendes.com.br/dicionario-lgpd
https://assisemendes.com.br/blog/lgpdatualizada/


COMO O ASSIS E MENDES PODE LHE AJUDAR

Nossa equipe é especializada em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados e Direito 
Empresarial, com contato próximo e direto com empresas de tecnologia e segurança da 
informação.

Possuímos ampla experiência de atuação em diversos mercados e tipos de negócio, sempre 
buscando a solução mais inovadora e adequada ao contexto de cada um dos nossos clientes.

Estamos prontos para responder suas dúvidas e orientar o seu negócio pelo caminho de 
adequação à LGPD. É só entrar em contato pelo email LGPD2020@assisemendes.com.br ou 
pelo site www.assisemendes.com.br.

mailto:LGPD2020@assisemendes.com.br
http://www.assisemendes.com.br


https://assisemendes.com.br/contato/

