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PORTARIA Nº 140, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 
 
Institui a Declaração de Consentimento 
para uso de Imagem e Voz, no âmbito do 
Conselho Regional de Contabilidade do 
Espírito Santo. 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de mecanismos 

de controle, tratamento e proteção de dados pessoais no âmbito do CRCES, em 
conformidade com a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD);  

 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º. Instituir a Declaração de Consentimento para uso de Imagem 

e Voz de Colaboradores em geral, Conselheiros e Delegados, no âmbito do Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo, na forma do Anexo desta Portaria. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

 
 

Contadora Carla Cristina Tasso 
Presidente 
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ANEXO 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA USO/PUBLICAÇÃO DE IMAGENS E 

VÍDEOS NA INTERNET E/OOU EM OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

Ciente de que o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo - CRCES, com 
o intuito de melhorar o relacionamento com seus inscritos e com a comunidade em 
geral, através de uma melhoria na confiança institucional, promove a divulgação da 
imagem e voz de seus Colaboradores em geral, Conselheiros e Delegados, por meio 
de seu site na web, em suas redes sociais, seus aplicativos e em materiais 
publicitários em geral, inclusive impressos, podendo ainda indicar nome completo, 
função ou área de atividade, AUTORIZO que minha imagem fotográfica e/ou minha 
imagem/voz videográfica sejam utilizadas pelo CRCES, bem como que meu nome 
completo e natureza de minha vinculação com o CRCES sejam divulgados, 
entendendo ainda que na medida em que minha foto oferece indicação de minha 
origem étnica, religião ou saúde (por exemplo, cor da pele, óculos), meu 
consentimento também se refere a estas informações. 
 
Tenho ciência de que as informações publicadas na Internet e/ou em outros meios de 
comunicação são acessíveis em todo o mundo e podem ser encontradas pelos 
mecanismos de busca e vinculadas a outras informações, o que pode permitir, por 
exemplo, a criação por terceiros de perfis sobre mim. Também sei que as informações 
publicadas na Internet, incluindo fotos, podem ser facilmente copiadas e distribuídas. 
Tenho conhecimento que existem serviços especializados de arquivamento cujo 
objetivo é documentar permanentemente o estado de certos websites em 
determinadas datas. Estou ciente ainda que isto pode significar que as informações 
publicadas na Internet ainda podem ser encontradas em outros lugares, mesmo 
depois de terem sido apagadas do site em que foram originalmente publicadas. 
 
Também entendo que, de acordo com informações atualmente conhecidas, fotos, 
vídeos e voz podem ser publicados em redes sociais e talvez não possam ser 
apagados permanentemente, mas somente ocultos de modo que não são visíveis 
publicamente. 
 
Declaro que fui informado(a) que este consentimento é voluntário, o qual posso 
recusar sem dar razões e sem sofrer quaisquer retaliações ou desvantagens. Estou 
ciente de que este consentimento pode ser revogado a qualquer momento, desde que 
por escrito e direcionado ao e-mail privacidade@crc-es.org.br, oportunidade em que o 
CRCES tomará as medidas necessárias para respeitar meu desejo, dentro de um 
prazo razoavelmente aceitável, a depender da dificuldade da medida a ser tomada.  
 
O CRCES terá o cuidado de apagar tais informações quando ocorrer o fim do Contrato 
de Trabalho ou outra forma de relacionamento que tenho com o referido órgão. 
 

Vitória, ES, _____ de _______________ de _______. 
 

Nome completo: _______________________________________________________ 
 
CPF: ______________________________ 
 
 

______________________________ 
assinatura do(a) Declarante 

mailto:privacidade@crc-es.org.br

