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1. O que é LGPD? 

 
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709 de 14 de Agosto de 
2018) é a legislação do Estado Brasileiro que visa “proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade”1 de todas as pessoas naturais.  
 
Na prática, a LGPD tem como objetivo fundamental proteger o cidadão e, 
especialmente, os seus dados, considerando que toda pessoa tem o direito à 
privacidade, a autodeterminação informativa, à liberdade e a inviolabilidade 
da intimidade, da honra e da imagem2 
 
São considerados dados pessoais todas as informações relacionadas à uma 
pessoa e que possibilite a sua identificação ou que facilite essa ação. Como 
exemplo, citamos: nome, número de documentos pessoais, endereço, data de 
nascimento, número de telefone, dados bancários, dentre outros. Dentre a 
lista de dados, existem alguns considerados “dados sensíveis” que se referem 
à possíveis informações que possam gerar qualquer tipo de discriminação, 
tais como: raça, etnia, vinculação religiosa, política ou filosófica, dentre 
outros.  
 
Os dados que estão em uma secretaria paroquial ou diocesana são todos 
considerados dados sensíveis.  

 
1 LGPD, Art. 1; 
2 LGPD, Art. 2; 
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2. Quem será afetado pela LGPD? 
 
 
 

 
Todas as pessoas 
físicas ou jurídicas, 
de direito público ou 
privado, que 
realizem operações 
de tratamento de 
dados, com o 
objetivo do 
fornecimento de 
bens ou serviços, 
estão sujeitas ao 
cumprimento da Lei 

Geração de Proteção de Dados3.  
 
A Igreja Católica, em todas as suas estruturas (dioceses, 
paróquias, santuários, capelas, obras sociais, entidades 
educativas e hospitalares, dentre outros), está inserida no 
âmbito das entidades, sem fins lucrativos, que 
operacionalizam dados de pessoas naturais (ou físicas) e 
que são considerados “dados sensíveis”, uma vez que se 
relacionam com informações de caráter religioso4. 
 
Considerando que a LGPD não fere os princípios do Direito 
da Igreja, e no respeito à legislação do Estado Brasileiro, a 
Igreja Católica, e em particular a Diocese de Joaçaba, busca 
se adequar às normativas constantes da norma, garantindo 
assim os direitos próprios de cada fiel. 
  

 
3 LGPD, Art. 3; 
4 LGPD, Art. 5, II; 
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3. Quais os direitos e deveres constantes da LGPD? 
 
Quanto aos direitos, aos titulares dos dados, ou seja, todos os fiéis que 
procuram a Diocese de Joaçaba em suas diversas localidades, está garantido: 
 

a) A confirmação de que os dados pessoais foram recolhidos e são 
tratados pela instituição; 

b) O acesso gratuito aos seus dados pessoais; 
c) A possibilidade de solicitar a anonimização, o bloqueio ou a exclusão 

de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 
com a Lei; 

d) A possibilidade de solicitar a portabilidade de seus dados para outro 
prestador de serviços semelhantes; 

e) A possibilidade de revogar o consentimento fornecido para a coleta e 
tratamento de seus dados pessoais5. 

 
É importante salientar que existem dados que são essenciais para a 
legitimidade ou validade de um ato sacramental e que por isso não poderão 
ser excluídos, sendo que a Diocese de Joaçaba assume as responsabilidades 
pela salvaguarda e proteção desses dados6. 
 
 
 

No que se refere aos deveres da 
Diocese de Joaçaba, destacam-se: 
 
a) A obrigatoriedade de aplicação 
de uma Política de Privacidade de 
Dados por parte da Diocese de 
Joaçaba; 
b) A transparência nas 
informações repassadas aos 
titulares dos dados; 
c) O trabalho constante e 
progressivo para o aumento da 
segurança na coleta e no 
tratamento dos dados; 

d) A coleta de autorização do titular dos dados, por meio de Termo de 
Consentimento de Coleta e Tratamento de Dados; 

e) A determinação de uma pessoa responsável pelas questões relativas 
ao tratamento de dados, denominado de Encarregado de Dados.  

 
5 LGPD, Art. 17; 
6 LGPD, Art. 18, IV; 
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4. O que os titulares dos dados devem saber? 
 
Os dados, na Diocese de Joaçaba, são recolhidos e tratados apenas 
para o cumprimento do correto exercício das atividades eclesiais, 
visando a criação de cadastro de fiéis e dos membros desta Igreja 
Particular, bem como para a salvaguarda de possíveis documentos 
do patrimônio histórico e para a elaboração de pesquisas e 
estatísticas.  
 

 
 
 
Somente serão solicitados os dados que visam atender essas 
finalidades. Além disso, os dados somente serão solicitados pelos 
colaboradores diretos da Diocese de Joaçaba, em seus respectivos 
horários de trabalho ou por membros das diversas pastorais, 
movimentos, grupos, apostolados e associações que fazem parte da 
Diocese de Joaçaba, desde que estejam devidamente autorizados.  
 
Os dados serão utilizados para a emissão de certidões de realização 
de sacramentos, cadastros de dizimistas, cadastro de vendas de 
produtos religiosos, cadastro de doadores, benfeitores, cadastro 
para a realização de atos sacramentais (batismo, eucaristia, crisma, 
matrimônio), inscrições em pastorais, movimentos, grupos, 
apostolados e associações, dentre outros atos afins.  
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5. O que a Diocese de Joaçaba faz para proteger os dados? 
 
Algumas ações são fundamentais para a proteção dos dados, sejam eles 
disponíveis em arquivos físicos ou eletrônicos. Dentre as principais ações, 
destacamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Proibição de acesso de pessoas não autorizadas aos arquivos 
paroquiais/diocesanos; 
- Livros de Registros de sacramentos guardados em arquivos 
fechados; 
- Documentos históricos acessados apenas com a presença de 
colaboradores diretos da Mitra Diocesana; 
- Proibição de extração de documentos, em parte ou na totalidade, 
bem como a proibição de cópias de documentos (exceto em casos 
de cumprimento de decisão judicial); 
- Os colaboradores diretos da Mitra Diocesana de Joaçaba mantêm 
sigilo dos dados por meio do Termo de Sigilo e Confidencialidade; 
- Os dados eletrônicos somente são coletados e tratados por meio 
de acesso individualizado aos sistemas de gestão, com usuários e 
senhas específicos; 
- Os operadores de dados, contratados pela Diocese de Joaçaba 
devem seguir rigorosamente as determinações constantes da 
Política de Privacidade de Dados; 
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6. O que é e para que serve e quando deve ser usado o 
Termo de Consentimento? 

 

 
 
 
O Termo de Consentimento é o documento através do 
qual o titular de dados autoriza a coleta e o tratamento 
de seus dados pessoais pela Diocese de Joaçaba. O 
termo deve ser utilizado sempre que os dados forem 
coletados, seja nas Secretarias Paroquiais, seja nas 
diversas atividades das pastorais, movimento, grupos, 
encontros, apostolados e associações.  
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7. Como as secretarias paroquiais devem se organizar para a proteção dos 
dados? 

 
A primeira e mais importante ação a ser adotada nas secretarias paroquiais é relativa ao 
cuidado de guarda dos livros de registros de sacramentos e demais documentos pessoais. 
Esses devem estar em arquivo, à parte do espaço público da secretaria, com acesso restrito 
e disponível apenas para os colaboradores diretos da secretaria. É aconselhável que se 
utilizem trancas ou fechaduras nos arquivos, se possível, inclusive com reconhecimento 
biométrico. 
 
Além disso, tão importante quanto à salvaguarda dos arquivos físicos é o cuidado com a 
coleta e tratamento de arquivos por meios digitais. Todos os fiéis da paróquia deverão 
assinar o Termo de Consentimento de Coleta e Tratamento de Dados, a serem arquivados 
na Secretaria Paroquial. Tal consentimento também pode ser fornecido através dos meios 
eletrônicos disponíveis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os sistemas de gestão pastoral/financeiro só podem ser acessados por usuários 
devidamente cadastrados. É expressamente proibido o compartilhamento de usuários e 
senhas de acesso aos sistemas. Em casos de necessidade, é preciso solicitar o correto 
cadastramento de novos usuários. 
 
Importante ainda lembrar que a ninguém é permitido fazer cópias de documentos emitidos 
pela Secretaria Paroquial, a não ser que haja uma determinação judicial para específica 
ação. Evite-se deixar documentos ou fichas de cadastros de fiéis sobre balcões ou mesas 
que possam ser facilmente acessadas por terceiros. 
 
É preciso também ter uma atenção especial com a anotação de intenções para as Santas 
Missas. Evite-se a leitura pública de intenções de missa que possam gerar 
constrangimentos à terceiros, como por exemplo: “pela conversão de...”, ou “pela 
recuperação do vício de drogas, álcool, de...”, ou ainda “pela saúde mental de...”. Quando 
houver um pedido semelhante, informar que estes não serão lidos, mas apenas 
depositados junto às outras intenções.  
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8. Como as pastorais/movimentos devem se organizar para a proteção dos 
dados? 

 

 
 
As pastorais, movimentos, grupos, encontros, apostolados 
e associações presentes em cada paróquia também precisam 
adequar-se. Para tanto, faz-se necessário que os membros 
participantes de cada grupo assinem o Termo de 
Consentimento de Coleta e Tratamento de Dados, a ser 
arquivado na Secretaria Paroquial. É fundamental que em 
cada pastoral, movimento, grupo, encontro, apostolado ou 
associação haja um responsável pela Coleta e Tratamento 
dos Dados. 
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9. E quanto à utilização de audiovisual? 
 
A legislação brasileira garante que todo cidadão possui o direito à privacidade e à 
inviolabilidade da privacidade e da imagem. Em alguns casos, mesmo na transmissão das 
Santas Missas, pode ocorrer a violação desses direitos. Por isso, no caso de transmissão 
das celebrações dos sacramentos, é importante tomar alguns cuidados, dentre os quais, 
destacamos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Os comentaristas das celebrações (Missas, Batizados, Casamentos, entre outros), 
informem aos fiéis presentes que a celebração será transmitida através dos diversos canais 
de comunicação (redes de TV, rádio, mídias sociais, etc.); 
- Haja, em cada Paróquia, um mural com cartaz alusivo à possibilidade de transmissão 
audiovisual das celebrações; 
- Evite-se transmitir a imagem de um fiel em momentos específicos da celebração, tais 
como o momento da Comunhão Eucarística na Santa Missa. Opte-se sempre por ângulos 
abertos nas transmissões; 

 - Na transmissão visual das celebrações, preferencialmente o foco seja o Presidente da 
Celebração e o presbitério; 
- Os fiéis que forem participar das celebrações transmitidas, fazendo leituras, preces, 
salmos ou qualquer outro ato individual, sejam orientados a assinar o Termo de 
Consentimento de Uso de Imagem. Da mesma forma pede-se que assinem o referido 
Termo de Consentimento de Uso de Imagem os Ministros Extraordinários da Sagrada 
Comunhão Eucarística, os responsáveis por coroinhas e ministrantes e equipe de música; 
- Em hipótese alguma sejam veiculadas imagens de fiéis no ato da recepção do 
Sacramento da Reconciliação ou Penitência, o que já é proibido pelo Direito Canônico7; 
- A utilização de imagens de fiéis em folders, banners, cartazes, postagens em mídias 
sociais, e demais materiais publicitários, mesmo que em momentos celebrativos, seja 
precedida da devida autorização por meio do Termo de Consentimento de Uso de 
Imagem; 
- As imagens geradas por Sistemas de Vigilância ou Circuitos Internos de TV somente 
podem ser divulgadas para o cumprimento de obrigação legal; 
  

 
7 CDC, 983 e 1388; 
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10. O que fazer em caso de vazamento de dados? 
 

A Diocese de Joaçaba trabalhará assiduamente para que não ocorram falhas nos 
procedimentos de salvaguarda dos dados pessoais. No entanto, caso venham a ocorrer 
vazamentos de dados, os procedimentos adotados deverão ser: 
 

 
 
 - A imediata apuração dos dados afetados; 
 - A imediata apuração dos titulares afetados pelo vazamento de dados; 
 - A indicação à Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD, através do 

Encarregado de Dados da Diocese, sobre o fato ocorrido, bem como as medidas 
de segurança adotadas; 

 - A informação aos titulares dos dados sobre o incidente; 
 - A aplicação de medidas de mitigação de possíveis prejuízos aos titulares dos 

dados; 
 
O Encarregado de Dados da Diocese de Joaçaba poderá ser contatado pelos seguintes 
canais de comunicação: 
 
e-mail:  privacidade@diocesedejoacaba.org.br 
Endereço: Mitra Diocesana de Joaçaba 
  Rua Frei Edgar, 104-B 
  Centro 
  Joaçaba – SC 
  CEP 89.600-000 
Telefone: (49) 3522-0848 
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Anexos 
 
Anexo I – Dados e Documentos Exigidos para Cadastro de Fiéis 
 
a)  Nome completo; 
b)  Data de Nascimento; 
c)  Sexo; 
d)  Nacionalidade; 
e)  Naturalidade; 
f)  Estado Civil; 
g)  Profissão; 
h)  Filiação; 
i)  Endereço Completo; 
j)  e-mail; 
k)  Número do Registro Geral ou Cédula de Identidade; 
l)  Número do Cadastro de Pessoas Física – CPF 
n)  Número do Título de Eleitor; 
o)  Números de Telefone (fixo e/ou móvel); 
p)  Dados pessoais de cônjuge (se houver); 
q)  Dados pessoais de filhos (se houver); 
r) Participação Religiosa (comunidade, grupos, ministérios, movimentos, pastorais, 
associações ou apostolados que participa); 
s)  Dados Sacramentais (Comprovantes dos Sacramentos de Batismo, Crisma, 
Eucaristia, Matrimônio) 
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Anexo II – Documento exigidos para a Celebração do Sacramento do Batismo8 
  
 

a) Comprovante do matrimônio dos pais e dos padrinhos  
* Os pais que ainda não se uniram pelo Sacramento do Matrimônio sejam 
conscientizados sobre a importância e a necessidade deste sacramento para a 
vivência e o testemunho de sua fé em Cristo. Porém, a união ilegítima dos pais 
não seja apresentada como condição para a celebração do Batismo9 
* A quem busca o Batismo peça-se que escolha padrinhos ou madrinhas que sejam 
católicos participantes da vida cristã na sua comunidade, e se forem casados, que 
sejam também no religioso; tenham completado dezesseis (16) anos de idade e 
sejam crismados (cf. Can. 874 §§ 2 e 3)10.  
 

b) Comprovante de residência na circunscrição paroquial (ou, quando residentes, em 
outra paróquia, apresentem a devida autorização); 
 

c) Certidão de nascimento do batizando; 
 

d) Comprovante da oferta do dízimo dos pais e padrinhos, se estes forem dizimistas. 
Caso não sejam dizimistas, esta é uma oportunidade para a evangelização e 
catequese sobre a importância do Dízimo, pois todos os batizados são convidados 
a vivenciar esta experiência de partilha e solidariedade; 

 
e) Comprovante de participação em Encontro de Preparação para o Batismo; 

  

 
8 Diretório Diocesano de Pastoral, 44; 
9 Diretório Diocesano de Pastoral, 39; 
10 Diretório Diocesano de Pastora, 40; 
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Anexo III - Documentos exigidos para a celebração do Sacramento do Matrimônio11 
 
 

a) Formulário devidamente preenchido, contendo dados e cópias dos documentos 
pessoais dos noivos (RG, CPF e Comprovante de Residência), declaração 
assinada pelos nubentes, na qual se ateste não haver impedimento ou proibição 
canônica e por meio da qual aceitem o Sacramento do Matrimônio, tal como a 
Igreja o entende. Se a celebração for realizada onde uma das partes contraentes 
não tem domicílio, apresente-se, também, uma licença do Bispo ou do pároco da 
Diocese ou Paróquia de origem daquele contraente (cf. Can. 1115 e 1118); 
 

b) Certidão atualizada de Batismo, expedida expressamente para o casamento e com 
data não anterior a seis meses da apresentação da mesma, incluindo eventuais 
anotações marginais do livro de batizados; 

 
c) Atestado de óbito do cônjuge anterior, quando se tratar de nubente viúvo. 

 
d) Comprovante de participação em Encontro de Preparação para Noivos; 

 

 
11 Diretório Diocesano de Pastoral, 75; 


