
 
 
 

MANIFESTO PELA ENTRADA EM VIGOR DA LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM AGOSTO DE 2020 E ADIAMENTO 
DA ENTRADA EM VIGOR DAS SANÇÕES (ART.52, DA LGPD), EM RAZÃO 
DO COVID-19 

 

1º de abril de 2020 

 

Esta Coalizão, formada por 13 Entidades do Setor da Comunicação Social1, 

sempre apoiou a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(L.13.709/18 - LGPD) na data de agosto de 2020 como medida a trazer segurança 

jurídica à atividade de tratamento de dados pessoais, bem como vem, reiteradamente, 

alertando as autoridades sobre a necessidade e urgência de estruturação da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD), a qual terá o papel 

essencial de regulamentar vários pontos que a LGPD trouxe de forma abrangente e 

genérica, como a base legal do legítimo interesse, por exemplo. 

 

Além disso, como é de conhecimento público, a pandemia do COVID-19, 

que ora vivenciamos, intensificado substancialmente as atividades rotineiras no 

mundo digital, como consequência do isolamento social determinado pelas 

autoridades. Dessa forma, a quantidade de fluxos de dados pessoais no cyberespaço 

aumentou; ademais, o próprio combate ao COVID-19 tem se mostrado muito mais 

eficiente mediante o uso de tratamento de dados pessoais por meio de tecnologias de 

monitoramento, principalmente, de geolocalização2, o que traz mais exposição e 

enfatiza a urgência da entrada em vigor da legislação de proteção de dados pessoais. 

 

                                                           
1 ABEMD - Associação Brasileira de Marketing de Dados; ABRADI - Associação Brasileira de Agentes Digitais, 

ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade; ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas; 

ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão; ABRACOM - Associação Brasileira das Agências 

de Comunicação; ABRAREC - Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente; AMPRO - Associação de 

Marketing Promocional; ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas; ANJ – Associação Nacional de 

Jornais; APP BRASIL - Associação dos Profissionais de Propaganda; CNCOM - Confederação Nacional da 

Comunicação Social e FENAPRO - Federação Nacional das Agências de Propaganda 
2 Exemplo: https://content.inloco.com.br/ . Acessado em 27.03.2020. 



 
 
 

Como já destacou o European Data Protection Board (EDPB), em 

posicionamento exarado3 aos países membros da União Europeia, a legislação de 

proteção de dados pessoais não se mostra contrária ou incompatível com o tratamento 

de dados pessoais neste contexto do COVID-19, muito pelo contrário, presta-se a 

trazer mais segurança jurídica aos envolvidos – agentes de tratamento e titulares de 

dados.   

 

No entanto, não se pode olvidar que a pandemia e o isolamento social já 

repercutem em impactos na economia que tendem a se agravar, de modo que a 

aplicação de qualquer das sanções da LGPD neste contexto em que estamos inseridos 

poderá representar a quebra da empresa sancionada. 

 

Sendo assim, considerando declarações recentes de Autoridades Europeias 

de Proteção de Dados no sentido de terem uma atuação mais pragmática e razoável 

durante a pandemia4 e vislumbrando ser necessário que este também seja o 

entendimento adotado pelas Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais na 

fiscalização da LGPD, esta Coalizão, vem a público manifestar-se favorável à entrada 

em vigor da LGPD e da implementação da ANPD, que esta mantenha uma atuação 

orientativa para o limite da utilização de dados, evitando-se custos regulatórios que 

possam dificultar a implementação da LGPD neste momento de recessão que se 

aproxima.  

 

Tal análise, por exemplo, vê-se no Projeto de Lei do Senado Federal 

1164/2020, de autoria do Senador Álvaro Dias (PODEMOS/PR), que visa acrescer o 

inciso III ao artigo 65 da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida como Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, estabelecendo um prazo de 12 (doze) 

meses para aplicação das sanções previstas no artigo 52, da referida lei. 

 

                                                           
3 https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-
outbreak_en , acessado em 27.03.2020. 
4 https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/03/data-protection-and-coronavirus/ , 
acessado em 31.03.2020 



 
 
 

A referida propositura tem em sua justificação o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e da emergência 

de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19. Apenas seria salutar que o 

referida propositura, igualmente, mencionasse a necessidade de a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) concentrar em si o controle e 

fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao longo dos 12 (doze) 

meses de postergação das sanções, pois, do contrário, o risco de pulverização das 

autoridades que possam entender terem competência concorrente para aplicar multas 

com fundamento na LGPD é fonte de grande insegurança jurídica e incerteza para o 

mercado, não sendo por nada recomendável diante da realidade da pandemia COVID 

19 persistirá. 

 

É importante mencionar que o texto do senador Álvaro Dias não busca afastar 

a aplicação da LGPD, mas sim conferir à fiscalização desta legislação a 

proporcionalidade e razoabilidade em um momento emergencial e de consequências 

econômicas que não podem ser ignoradas, revelando-se, para esta Coalizão, como a 

posição mais acertada a ser adotada. 

 

   

   

   
 


