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O BID (BOLETIM INFORMATIVO DO DETETIVE) DO CONDESP É UMA
PUBLICAÇÃO EM FORMATO ELETRÔNICO, DE VEICULAÇÃO MENSAL E
GRATUITA, QUE TEM POR OBJETIVO DIVULGAR PARA OS ASSOCIADOS
AS AÇÕES E EVENTOS DA ENTIDADE E DE SEUS ÓRGÃOS.
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“Reserva de Mercado”
A Diretoria Executiva do CONDESP, em face da
necessidade de aperfeiçoamento da Lei n.º
13.432/2017, remeteu à Câmara dos Deputados uma
proposta com o escopo de converter a norma de
reconhecimento em regulamentação da profissão.

proposta, com o que, uma vez aprovada, ela se converte
em projeto de lei sujeito ao trâmite em regime prioritário
(art. 151, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados).

BUSCANDO UMA PROPOSTA DE
REGULAMENTAÇÃO
TECNICAMENTE VIÁVEL

Em síntese o anteprojeto de lei estabelece: 1 –
Exigência de graduação tecnológica EAD específica;
comtemplando o direito adquirido dos atuais
profissionais formalizados; 2 – Critério de idoneidade
moral (bons antecedentes); 3 – Descreve as atribuições
do detetive particular, além de conceder autorização
legislativa para o Poder Executivo criar a autarquia de
controle da profissão.

A proposta do nosso CONDESP é uma via alternativa
ao PL n.º 9323/2017 que, desde janeiro de 2018 sem
relatoria na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público - CTASP, padece tanto de vício formal
quanto material como normatização da prática da
profissão, além de estar em desconformidade com a Lei
Complementar n.º 95/1998.

O texto foi elaborado pelo detetive André Luis que
sintetizou ideias e diálogos que manteve sobre o tema
com os colegas Manuel Xufre, Paulo Almeida, Noedir,
Jacqueline Morais e Décio Freitas. Caberá a uma
Comissão Permanente da Câmara, assistida por
técnicos da Consultoria Legislativa, apreciar o parecer
do deputado que se desincumbir da relatoria da

André Luis da Silva

AJUSTE DA ANUIDADE PARA 2020
Conforme ratificado pela Assembleia realizada em 24/05/2019, a partir de 2020 a contribuição anual de custeio do
CONDESP devida por todos os associados, com data base no mês de fevereiro (independente do mês da afiliação do
profissional no ano anterior), será reajustada em 10% (dez por cento) passando dos atuais R$ 150,00 para R$ 165,00. A
cobrança, havia 8 anos sem majoração, se dará via emissão eletrônica de Boleto Bancário enviado ao associado por email e pelo WhatsApp. O associado que optar pela antecipação do pagamento em dezembro de 2019 terá um desconto
de 20% (vinte por cento) pagando somente R$ 132,00. O desconto cairá para 10% (dez por cento) de 1º de janeiro à 20
de fevereiro de 2020. O não pagamento até esta data implicará na cobrança de multa de 2% (dois por cento) mais juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, além da suspensão na hipótese do art. 11, inciso II, do Estatuto da Entidade.

RECONHECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Noedir Carlos de Oliveira

O engajamento do Conselho dos Detetives
Particulares do Estado de São Paulo – CONDESP
no movimento pela normatização da profissão,
primeira entidade com personalidade jurídica a se
manifestar perante a Presidência do Senado
solicitando a aprovação do projeto que, com vetos
parciais do Presidente da República, se converteu
na Lei n.º 13.432/2017, e sua história de 20 anos na
representação dos profissionais, materializa-se nos
votos de congratulações recebidos da Câmara
dos Deputados (Requerimento n.º 8605/2018, do
deputado Arnaldo Faria de Sá), da Assembleia
Legislativa do Estado (Requerimento n.º 1322/2019,
do deputado Rafa Zimbaldi), das Câmaras
Municipais de São Paulo (Requerimento n.º
604/2019, do vereador Mario Covas Neto),
Campinas (Requerimento n.º 1570/2019, do
vereador Gilberto Vermelho), Mogi Guaçu
(Requerimento n.º 211/2019, do vereador Thomaz
de Oliveira Caveanha), e Moções de Aplausos do
Poder Legislativo das cidades de Mogi Mirim (Moção
n.º 224/2019, do vereador Dr. Gerson Luiz Rossi
Junior) e de Piracicaba (Moção n.º 92/2019, do
vereador Laércio Trevisan Jr.).
Regulamentação
Em 2019 o CONDESP dá a sua contribuição direta
na forma do anteprojeto de lei que tramita na
Câmara dos Deputados, matéria que nas próximas
edições receberá uma abordagem maior para que
os associados conheçam detalhes da proposta e da
sua tramitação no legislativo federal.
Nessa linha, vale lembrar a participação do
CONDESP na apreciação pela ALESP dos Projetos
de Lei n.ºs 985 e 1244, ambos de 2003, que
“tratavam do controle da profissão e dos cursos de
formação”, pleiteando a rejeição destes pelos
deputados estaduais.

Porte de Arma
Em solicitação dirigida ao Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República,
respondida pela Ouvidoria do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, o CONDESP, em vista dos
decretos de flexibilização da posse e porte de arma
de fogo editados e, posteriormente, revogados pelo
Presidente Bolsonaro, solicitou fosse estendido ao
detetive particular o “direito ao porte de arma de fogo
de uso permito” em razão, consoante a Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO, do “risco de morte”
constante na descrição das condições gerais de
exercício da profissão.
MEI
Outro tema de suma importância defendido pelo
CONDESP é a inclusão da categoria na lista das
ocupações liberadas para o “MEI - Micro
Empreendedor Individual”, com o que os “agentes
autônomos” da investigação particular poderão “sair
da informalidade” na profissão e gozar dos
benefícios previdenciários da aposentadoria por
idade ou por invalidez, auxilio doença, licença
maternidade e pensão por morte, além das linhas
de crédito especiais oferecidas pela Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, para
o Micro Empreendedor investir exclusivamente no
desenvolvimento de suas atividades.
AOS ASSOCIADOS ANIVERSARIANTES DE
AGOSTO NOSSOS PARABÉNS !!!
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