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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.

EXPEDIENTE
Dirigentes do Condesp se reunem em São
Paulo com o Vice-Reitor da Uninter para
tratar de planos para 2020
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O encontro, ocorrido no dia 21 deste mês, foi o primeiro contato pessoal
dos diretores do Conselho com o Dr. Jorge Luiz Bernardi, vice-reitor e
coordenador do curso de Investigação Profissional da Uninter. Na
oportunidade o vice-reitor comentou sobre a expectativa do
reconhecimento dessa gradução pelo MEC ressaltando que em breve
será lançado o curso de extensão universitária voltado para os temas
práticos da profissão. O Conselho foi representado por sua vicepresidente Jacqueline Morais, acompanhada dos colegas Andre Luis,
Edson Frazão e Paulo Oshyiama. Em breve mais novidades !
CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM
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“Novo relator na CLP”
No último dia 21 (segunda-feira) o Deputado Subtenente
Gonzaga (PDT/MG) foi designado pela Presidência da
Comissão de Legislação Participativa para relatar a
proposta de aperfeiçoamento da Lei n.º 13.432/2017
(Sugestão n.º 23/2019 do Conselho dos Detetives
Particulares do Estado de São Paulo).

A proposta recebida na CLP em 4/072019 passou pelas
mãos de outros dois membros da comissão que,
entretanto, entregaram a relatoria da matéria sem
manifestação. Nos termos do Regimento Interno da
comissão, o Deputado Subtenente Gonzaga em 5
sessões ordinárias deverá apresentar o seu parecer,
favorável ou contrário ao texto legislativo sugerido pelo
CONDESP.
Só relembrando que o anteprojeto do Conselho visa
incluir na Lei n.º 13.432, de 11 de abril de 2017, a
exigência de diploma de graduação tecnológica EAD em
Investigação Profissional, permitindo que os atuais
profissionais não diplomados, inclusive os agentes
assemelhados inseridos no mercado de serviços de
investigação privada, possam requerer o registro
profissional desde que comprovem atuar na atividade há
pelo menos 2 anos. A questão da idoneidade é outro
ponto fundamental, prevê que o interessado em exercer
a profissão terá que provar por certidão negativa não
possuir condenação criminal transitada em julgado (art.
20 do Código de Processo Penal).
Se o parecer do relator for aprovado pelo plenário da
comissão a Sugestão n.º 23/2019 é transformada em
Projeto de Lei de inciativa da CLP conforme o §1º do art.
254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Registro na PF
Desde janeiro de 2018 na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público – CTASP, e até o
momento sem a designação de relator, o Projeto de Lei
n.º 9323/2017, de autoria do Deputado Rogerio Peninha
Mendonça (PMDB/SC), é outra proposta que tem
recebido o apoio de colegas, principalmente daqueles
que também prestam serviços de segurança
patrimonial.
Sem entrar na questão da anticonstitucionalidade desse
projeto, a maioria no fundo não sabe que o controle da
profissão pela Polícia Federal ficaria circunscrito a
prevenção e repressão de infrações administrativas
(descumprimento da Lei n.º 13.432/2017 e das normas
infralegais relacionadas), excluída a incidência da sua
jurisdição policial na repressão de eventuais crimes
cometidos pelos detetives particulares no exercício da
profissão.
Na forma do art. 144, §1º, da CF/1988 e das Leis n.ºs
10.446/2002 e 13.642/2018, a PF atua no âmbito de
interesses da União, e tem como objetivo a apuração de
crimes e infrações penais cometidas contra a União e
também suas empresas públicas.
O cidadão atuando como investigador privado de modo
inadequado poderá, no atendimento da demandas de
pessoas físicas e jurídicas, incorrer nos ilícitos de
falsidade ideológica (art. 299), uso de documento falso
(art. 304), usurpação de função pública (art. 328),
exercício ilegal de profissão (art. 47 da LCP), uso de
sinal público (art. 296), apropriação indébita (art. 168),
supressão de documento (art. 305), crimes contra a
relação de consumo (Lei n.º 8.078/90), estelionato (art.
171), chantagem (art. 158), constrangimento ilegal (art.
146), etc., assim sendo, crimes de competência da
justiça estadual e que, no âmbito de investigação
criminal, são da alçada das polícias civis dos estados.

Andre Luis

SESSÃO CONVOCADA

Deferido o Requerimento n.º 1.041/2019 de autoria
do Vereador Mario Covas Neto, Membro Honorário
do CONDESP, o Presidente da Câmara Municipal
de São Paulo, Vereador Eduardo Tuma, convocou
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Detetive
Particular.
O evento oficial, cuja organização é atribuição do
Cerimonial do Legislativo, será realizado no dia 26
de novembro, a partir das 19h, no salão nobre
localizado no 8º andar do Palácio Anchieta; sede da
Câmara.
Todos os profissionais, independente de filiação a
uma das entidades coirmãs citadas adiante, estão
convidados para a comemoração. Presenças
confirmadas de dirigentes e associados do Conselho
dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo,
da Central Única dos Detetives, da Ordem dos
Detetives do Brasil e do Sindicato dos Detetives
Particulares de Goiás.

LEI Nº 9811, DE 3 DE JANEIRO DE 1985.
INSTITUI O "DIA DO DETETIVE PARTICULAR" NO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
MARIO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara
Municipal, em sessão de 5 de dezembro de 1984, decretou e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o "Dia do Detetive Particular" no Município de
São Paulo, a ser comemorado a 26 de julho de cada ano.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 3 de janeiro de
1985.

A N U I D A D E

MARIO COVAS
Prefeito Municipal

2020

Para o próximo ano o valor da contribuição anual de custeio do CONDESP, devida por todos os
associados a partir do ano subsequente ao de sua inscrição nos quadros da Entidade, será de R$
165,00 (cento e sessenta e cinco reais). O detetive associado fará o pagamento preferencialmente por
via de BOLETO bancário que lhe será enviado eletronicamente por e-mail ou WhatsApp, consoante
os dados informados no preenchimento da sua Ficha de Cadastro. A data base é fevereiro,
independente do mês de admissão do associado no exercício anterior, autorizada pela Assembleia a
Diretoria Executiva dará descontos de 10 a 20% para quem optar pelo pagamento antecipado.
Fique atento às condições, atualize seus dados e mantenha-se em dia!

"Três décadas de história
na profissão”

tempos de retração do setor de serviços, demanda
expertise, contínua busca pelo conhecimento e
atualização das ferramentas tecnológicas.
Polémico mas sempre se pautando pela lealdade e
ascendência de suas relações interpessoais, fiel aos
valores sociais e éticos ensinados por seus pais,
trabalhando com integridade conquistou e mantém
uma carteira de clientes, inclusive empresariais aos
quais presta consultoria e serviços de inteligência na
linha defensiva e do compliance.

Nascido em Portugal o Detetive Manuel Xufre veio
para o Brasil no final dos idos de 1999 se fixando na
capital paulista até 2007 quando, vislumbrando
novos horizontes profissionais, foi para Goiânia
(GO) onde até hoje permanece.
Constituiu a agência de investigações “O Espião” e
posteriormente adquiriu o “IBI”, outra empresa do
mesmo seguimento, assumindo mais recentemente
a direção do Sindicato dos Detetives de Goiás –
SINDEP.

Somando sua experiência em investigações como
ex-militar lusitano ao rico acervo empírico de três
décadas de atuação como investigador privado,
suplantando todo tipo de dificuldade na carreira, o
Detetive Xufre faz parte do seleto grupo de poucos
que predominam na atividade usufrutuando do
reconhecimento e do destaque no mercado que, em

Inscrito no CONDESP por opção e afirmação,
escolheu como missão se dedicar ao fortalecimento
da categoria, contribuindo para a ampliação dos
quadros do Conselho e sua estruturação,
participando ativamente das atividades da entidade
que na sua ótica é a mais influente na defesa dos
interesses dos detetives particulares não só de São
Paulo.

Devair Quesada da Silva
Presidente
André Luis da Silva
Secretário Geral
Renata de Sousa Ramos

Diretora Financeira

Antônio Aroldo dos Santos (6), Cleomar de Lima
Rosauro (23), Felipe Padoan (3), José Humberto
Jesus de Souza (20) e Robson Jorge da Silva (27)
Parabéns !!!

