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Atendendo ao requerimento do Deputado Rafa Zimbaldi (PL), o
Presidente da ALESP, na forma do art. 156, inciso VIII, da Resolução n.º
576/70, fez publicar na edição do Diário Oficial de 11/06/21 “VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES” com o Conselho pelos seus 22 anos de
fundação e pela iniciativa de aperfeiçoamento da Lei n.º 13.432, de 2017,
por via da Sugestão n.º 23/19, em análise pela Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados. Esta é a sétima homenagem que
o CONDESP recebe do Parlamento Paulista, tendo sido homenageado
anteriormente por iniciativa dos ilustres deputados da região
metropolitana de Campinas Barros Munhoz (PSB) e Célia Leão (PSDB).

BID Nº 23 Página | 1

CONDESP recebe homenagens de
Câmaras Municipais pelos seus 22
anos de atividade
CÂMARA DE SÃO PAULO
O Vereador Faria de Sá,
através do Requerimento RDS
n.º 824/21, subscrito por
outros 21 vereadores da
cidade de São Paulo, deferido
pela Mesa Diretora do Poder
Legislativo, registrou voto de
júbilo e congratulações com o Conselho que completa
no mês de julho 22 anos de fundação, destacando o
anteprojeto de aperfeiçoamento da Lei n.º 13.432/17
(Sug. n.º 23/19) em análise na Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DE SOROCABA

CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO
Homenagem do Legislativo
de Sorocaba por iniciativa
do
Vereador
Rodrigo
Piveta Berno (Rodrigo do
Treviso),
aprovada
por
unanimidade na sessão
realizada em 17/06/21.

O Vereador Paulo Modas é
o autor do Requerimento n.º
4410/21, através do qual
registrou-se na ata dos
trabalhos da Casa de Leis
(Sessão de 17/06) um voto
de congratulações com o
nosso CONDESP por sua efetiva atuação na defesa e
representação da categoria.

CÂMARA DE ARARAQUARA
O Vereador Lucas Grecco,
através do Requerimento
n.º 550/21, propôs votos de
congratulações com o
CONDESP pelos seus 22
anos de profícua atuação
na
representação
dos
profissionais detetives particulares e pela iniciativa de
propor no Congresso Nacional o aperfeiçoamento da
norma de reconhecimento da profissão.
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.

Proposta do CONDESP prevê porte de

11/10/02)

arma para os profissionais detetives

Internacional

ao

padrão

da

Classificação

Uniforme

de

Ocupações

(CIUO/68) da Organização Internacional do
O PORTE DE ARMA para

Trabalho – OIT, é caracterizada como profissão

defesa

de risco.

pessoal

do

cidadão de bem que se
prove

habilitado,

na

O “RISCO" se caracteriza vez que o detetive

forma do Estatuto do

particular, realizando a coleta de informações

Desarmamento (Lei n.º 10.826/03), deveria ser

ou provas em favor de uma parte numa questão

uma realidade, um direito assegurado a todos, e

extrajudicial ou processo judicial, está exposto

não uma concessão discricionária da autoridade

ao risco de atentados e represálias seja por

do Departamento de Polícia Federal.

parte do vencido, seja por parte de qualquer

Sem fugir do escopo deste artigo, vamos falar
um pouco sobre a proposta do CONDESP de
liberação do porte de arma, para DEFESA
PESSOAL, para o detetive particular em razão

terceiro que se veja, ou se sinta, prejudicado
pelo resultado da contenda em razão do
material

probante

obtido

pelo

investigador

contratado.

de sua profissão, conforme prevê a Sugestão

Pela proposta do CONDESP o detetive poderá

n.º 23/19 (BID 21, Pág. 5-7), in verbis:

obter o porte para defesa pessoal desde que,

“Art. 1º-B. O detetive particular no exercício do

além de possuir arma de fogo devidamente

seu múnus privado exerce atividade de risco ou

registrada,

de ameaça à sua integridade física, garantida

teórico e prático de tiro e também em avaliação

a esse profissional a concessão do porte de

psicológica.

arma de fogo de uso permitido para defesa
pessoal, satisfeitas as exigências dos artigos 4º,
incisos I e III, e 10, inciso III, da Lei n.º 10.826,
de 22 dezembro de 2003.”

profissão de detetive particular, incluída na
dos

Agentes

de

Investigação

e

Identificação, conforme descrição geral das
condições

de

exercício

da

Classificação

Brasileira de Ocupações – CBO, ajustada em
2002 pela Portaria MTE n.º 397 (DOU de
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declarado

apto

em

curso

O tema deverá ser debatido na audiência
pública sugerida pelo Conselho para discutir a
citada sugestão em análise pela Comissão de
Legislação Participativa da Câmara.

Antes de mais nada, é preciso reforçar que a

Família

seja

Art. 1º - Fica revogado o Ato Administrativo n.º 46/2021 (BID 20, Pg. 4).
Art. 2º - Este ato administrativo entre em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente

Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DA DIRETORIA
07/06/2021
Aos 7 (sete) dias do mês de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), às 20h,
realizou-se reunião extraordinária virtual da Diretoria Executiva do
Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, consoante
permissivo do art. 27, § 1º, Seção II, da 2ª Consolidação do Estatuto Social.
Participantes: Jacqueline Morais – Vice-Presidente, André Luis da Silva –
Secretário, Suplente Noedir Carlos de Oliveira e Décio Freitas Deliberação:
1) A Vice-Presidente assume a Presidência do CONDESP por 60 dias, em
face do impedimento temporário do titular por compromisso profissional;
2) Apresentação de Anteprojeto de Lei Instituindo o Dia Nacional do
Detetive Particular, a ser comemorado anualmente no dia 11 de abril; 3)
Adiamento da vigência da Resolução DIR n.º 20/21, conforme Resolução
DIR n.º 31/21 (30/09/21). Nada mais havendo para ser tratado, a reunião
foi encerrada e para constar, eu, André Luis da Silva, lavrei a presente ata,
que lida e aprovada será assinada por mim e pela Vice-Presidente do
CONDESP.
JACQUELINE MORAIS
Vice-Presidente em Exercício
André Luis da Silva
Secretário-Geral
SUGESTÃO Nº 9/21 – CLP
11/06/2021
ANTEPROJETO DE LEI
“Institui o Dia Nacional do Detetive Particular”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Detetive Particular, a ser celebrado
anualmente no dia 11 de abril, data do reconhecimento da profissão.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Com esta sugestão de lei buscamos oficializar o dia 11 de abril, data em que
foi sancionada a Lei n.º 13.432, de 2017, como o Dia Nacional do Detetive
Particular.
O citado diploma legislativo delineou a atuação do detetive, criando regras
a serem observadas para o regular exercício da profissão, limitando o
alcance dessa atuação e fixando as proibições, direitos e deveres do
investigador da iniciativa privada.
Definiu que o profissional detetive é aquele que, atuando como prestador
de serviços autônomo ou na forma empresarial, possui competência e
conhecimento técnico para planejar e executar a coleta de informações de
natureza não criminal, para o esclarecimento de assuntos de interesse
privado do contratante.
Com efeito, não se discute a importância social da atividade de detetive
particular, um profissional indispensável em toda sociedade moderna pela
inestimável colaboração que presta às pessoas ou às próprias instituições
policial e judiciária, também deve, a exemplo de inúmeras outras atividades
profissionais, ter direito à sua data nacional.
Certos de que os nobres deputados e deputadas que compõem essa
Comissão de Legislação Participativa ratificarão a relevância dessa
demanda, esperamos poder contar com o seu imprescindível apoio para a
aprovação da presente Sugestão de Projeto de Lei.
São Paulo, 4 de junho de 2021.
Devair Quesada da Silva
Diretor-Presidente
Andre Luis da Silva
Secretário-Geral
[CLP 30/06/2021 - Designado Relator, Dep. Benes Leocádio – REPUBLIC-RN]
ATO ADMINISTRATIVO n.º 48/2021
“Revoga ato administrativo que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 28,
Inciso XV, da 2ª Consolidação do Estatuto c/c artigos 3º e 5º da Resolução
DIR n.º 9/2021 (BID 19, Pg. 4), resolve:
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ATO ADMINISTRATIVO n.º 49/2021
“Revoga título de membro honorário que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 68, da
2ª Consolidação do Estatuto c/c artigos 3º e 5º da Resolução DIR n.º 9/2021
(BID 19, Pg. 4), resolve:
Art. 1º - Fica revogado o título de membro honorário concedido a Drª Paula
Mary Albuquerque.
Art. 2º - Revoga-se o Ato Administrativo n.º 34/2020 (BID 15, Pg. 7).
Publique-se.
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente
16/06/2021.
ATO ADMINISTRATIVO n.º 50/2021
“Exoneração de Representante Regional”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 28,
inciso II, da 2ª Consolidação do Estatuto c/c artigos 3º e 5º da Resolução
DIR n.º 9/2021 (BID 19, Pg. 4), resolve:
Art. 1º - Exonerar Mario Rodolfo Budino Delpratto, Matr. 01564, do cargo
de Representante Regional de São José dos Campos-SP.
Art. 2º - Revoga-se o Ato Administrativo n.º 07/2019 (BID 5, Pg. 10).
Publique-se.
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente
30/06/2021.
Resolução DIR n.º 34/2021.
“Lista os títulos de Membro Honorário outorgados”.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do
disposto pelo art. 68 da 2ª Consolidação do Estatuto, FAZ SABER:
Art. 1º Foram agraciadas com o Título de Membro Honorário do CONDESP
as seguintes personalidades:
I – Darci Pedro da Silva;
II – Thomaz de Oliveira Caveanha;
III – Dr. Celso Ubirajara Russomanno:
IV – Dr. José Antônio Carlos de Souza;
V – Dr. Arnaldo Faria de Sá;
VI – Dr. Paulo Cesar Andrade de Souza;
VII – Deputada Célia Leão;
VIII – Dr. Marcelo Henrique Ribeiro da Silva (in memorian);
IX – Dr. Itacir Amauri Flores;
X – Edison Arnold;
XI – Luciano Alves dos Santos;
XII – Dr. Antoine Youssef Kamel;
XIII – Dr. Jorge Luiz Bernardi;
XIV – Ricardo de Alice Ferreira;
XV – Dr. Laércio Trevisan Jr;
XVI– Dr. Mario Covas Neto;
XVII – Dr. Carlos Alberto Lopes Abelha;
XVIII – Dr. Sidney de Paula;
XIX – José Arnold;
XX – Dr. Daniel Gomes de Lima Freire;
XXI – Dr. Afanásio Jazadji, e
XXII – Deputado Rafael Fernando Zimbaldi.
Art. 2º Fica revogada a Resolução DIR n.º 27/2021 (BID 20, Pg. 4).
Publique-se.
DEVAIR QUESADA DA SILVA
Presidente
30/06/2021.
Expediente – Secretaria Geral
01/07/2021.
Protocolo de inscrição DEFERIDO:
07171 – Jairo Marques – Matr. 01595.

