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DE: Economato 

PARA: Párocos e colaboradores das Secretarias Paroquiais 

ASSUNTO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) – ETAPAS DO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO E 

USO DE TERMO DE CONSENTIMENTO. 

 

 

Revmos. Párocos e Colaboradores das Secretarias Paroquiais. 

 

Como é do conhecimento de todos os senhores e senhoras, o governo Federal promulgou a 

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados -, cujo objetivo é evitar abusos, ou uso não autorizado dos 

dados pessoais (nome, CPF, RG, endereço etc.) de uma pessoa. 

Como a lei é recente, ainda existem muitas indefinições na sua aplicação, motivo pelo qual 

há alguns meses contratamos uma consultoria especializada para auxiliar a toda Diocese, em nossas 

gestões administrativas, ações sociais e evangelizadoras, na adequação do uso dos dados pessoais 

daqueles que temos contato, seja através das paróquias, das ações pastorais, das ações sociais e 

administrativas da própria Diocese, Cáritas e Tribunal Diocesano. 

Especificamente para as paróquias e pastorais, dado a diversidade de ações e comunidades, 

optamos por desenvolver um modelo conceitual, utilizando inicialmente a Paróquia São Sebastião, 

na cidade de Itupeva como projeto piloto, por se tratar da maior paróquia em número de 

comunidades, de forma a testarmos os novos conceitos e ajustar o que for necessário, antes de 

replicarmos para as demais paróquias. 

Este projeto piloto, até ser concluído, ainda levará alguns meses, mas uma vez aprovado 

internamente, todas as paróquias receberão orientação, treinamento e modelos a serem seguidos, 

os quais irão assegurar o cumprimento com a lei. 

Enquanto este modelo não estiver maduro o suficiente para a sua replicação, recomendamos 

para todas as paróquias as seguintes ações: 

1. No caso da coleta de dados pessoais para os sacramentos ou para inscrição nas pastorais: 

colete apenas dados que forem estritamente necessários. Sendo necessário solicitar e reter 

cópias de documentos, vale a mesma recomendação, além é claro de sempre mantê-los 

guardados em local seguro. No caso dos documentos impressos, guardá-los em gavetas ou 

arquivos com chave, com acesso limitado a pessoas que de fato precisam ter acesso a estes 

documentos. 

2. Sobre a necessidade de autorização da pessoa para utilizarmos os dados pessoais dela: (uso 

de um Termo de Consentimento) 
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2.1. Se for uma pessoa maior de 18 anos, por ora não é necessário nenhum tipo de 

autorização ou consentimento para tratar os dados desta pessoa; 

2.2. Se for um adolescente maior de 16 anos e menor de 18 anos, a melhor prática seria 

obter o consentimento do próprio adolescente em conjunto com o pai, mãe ou 

responsável legal. Na impossibilidade de ambos, provisoriamente colete apenas a 

autorização do próprio adolescente. 

2.3. Se for um adolescente menor de 16 anos, ou uma criança (menor de 12 anos), o 

consentimento da coleta dos dados deve ser dado pelo pai, mãe ou responsável legal 

apenas. Ou seja, menor de 16 anos não assina o Termo. 

Para estes dois casos (2.2. e 2.3), onde é necessário a assinatura do Termo de Consentimento, 

como muitas inscrições vem sendo realizadas no formato on-line, provisoriamente este 

consentimento pode ser colhido num segundo momento, quando houver a primeira atividade 

presencial. Este Termo de Consentimento deve ser guardado junto com a ficha da pessoa.  

Segue em anexo a este comunicado dois modelos deste Termo de Consentimento que devem 

ser utilizados para qualquer processo de inscrição para menores de 18 anos, em todas as Paróquias 

da Diocese a partir do dia 01 de março de 2022. 

Por isso convocamos todos os colaboradores das Secretarias Paroquiais para uma reunião 

virtual no próximo dia 18 de fevereiro, às 9h30, onde daremos o treinamento para uso dos termos 

de consentimento. No momento oportuno enviaremos o link para a reunião. Aproveitamos também, 

para convidar os padres que desejarem conhecer o procedimento e estarem informados do 

processo que participem conosco. 

Qualquer dúvida estamos à disposição para os esclarecimentos necessários. 

Sem mais para o momento despeço-me.  

Em Cristo Jesus  

 

 

Pe. Carlos José Virillo 

Ecônomo 


