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Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor

Sumário

A LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro do corrente. É uma legislação
1 Lei Geral de Proteção de Dados

que disciplina o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil.

Pessoais já está valendo.
A Lei n.º 13.709/2018 garante maior controle dos cidadãos sobre suas
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informações pessoais, exigindo consentimento explícito para coleta e uso dos
2 Aniversariantes de Setembro.

dados e obriga a oferta de opções para o usuário visualizar, corrigir e excluir
esses dados.
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3 Profissional em Destaque.

Não há previsão de nenhuma penalidade a empresas e pessoas quanto à

Publicações.

entrada em vigor da LGPD. A Lei n.º 14.010, de 2020 adiou de 1º de janeiro de
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2021 para 1º de agosto de 2021 a vigência das sanções que a Autoridade

2112

Nacional de Proteção de Dados, ainda pendente de instalação, pode aplicar nos
órgãos, entidades e empresas que lidam com o tratamento de dados.
A LGPD teve origem no PLC n.º 53/2018, aprovado por unanimidade e em
regime de urgência pelo Plenário do Senado em julho de 2018.
A lei também proíbe, entre outras coisas, o tratamento dos dados pessoais para
a prática de discriminação ilícita ou abusiva.
Esse tratamento é o cruzamento de informações de uma pessoa específica ou
de um grupo para subsidiar decisões comerciais (perfil de consumo para
divulgação de ofertas de bens ou serviços, por exemplo), políticas públicas ou
atuação de órgão público.
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3518-05 - Agente de investigação privada
3518-05 - Detetive particular
3518-05 - Investigador particular
Condições Gerais de Exercício
Os detetives profissionais atuam em empresas de serviços
investigação ou segurança privada ou por conta própria. O
trabalho dessa ocupação, geralmente, é realizado em
equipe, sob supervisão ocasional. Os profissionais
trabalham em locais fechados, abertos ou em veículos, em
horários irregulares e variados, com ou sem rodízio de
turnos. Podem estar sujeitos a situações de pressão, à
exposição de material tóxico e risco de morte.
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ISRAEL

SILVA,

37

anos,

natural de Florianópolis (SC),
atua desde 2011 na profissão
e é proprietário da Agência
ALFA DETETIVES CASCAVEL,
sediada na região Oeste do
estado do Paraná. Filiado ao
CONDESP em 2018, o Detetive
Alfa é especialista em casos extraconjugais, atuando também
na investigação defensiva empresarial executa trabalhos nas
23 cidades que formam a Região Metropolitana de Cascavel,
inclusive reúne experiência

comprovada

em serviços

prestados em outros estados da federação. “Nossos serviços

seguem os parâmetros legais determinados pela Lei n.º
13.432, de 2017”, finalizou Israel.

Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
Ato Administrativo n.º 29/2020
“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 art. 28, inciso
III da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, ALINNE MERCEDES CAMPOS MARTINS,
Matrícula 01314, do cargo de Representante Regional do Estado do Rio de
Janeiro.
Art. 2º - Este Ato Administrativo entrará em vigor na data de sua publicação
no Boletim do CONDESP.
Art. 3º - Revogam-se disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
22/09/2020.
Ato Administrativo n.º 30/2020
“Designa Representante Regional da Entidade”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, inciso
III, da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear RILDO TAVARES SILVEIRA, Matrícula 01579, para exercer
o cargo de Representante Regional do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Este Ato Administrativo entrará em vigor na data de sua publicação
no Boletim do CONDESP.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
23/09/2020.
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