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26 de Julho
DIA DO DETETIVE NO CALENDÁRIO OFICIAL

DETETIVEtetive

Hoje comemoramos o Dia do Estadual do Detetive Particular, instituído pela
Lei n.º 9.369/1996.
Em nosso múnus privado, respeitando os princípios legais que balizam a nossa
atuação, exercemos função social assessorando pessoas e organizações na
coleta de provas para tomada de decisões em âmbito pessoal ou, muitas das
vezes, que se destinam à propositura ou contestação de quaisquer ações cíveis,
inclusive com relação à ação penal privada.
O mercado competitivo exige profissionais competentes, responsáveis e
qualificados, antenados na evolução dos recursos e instrumentos tecnológicos
fundamentais ao exercício da profissão.

6 Aniversariantes de Julho.
(Pg. 6)

2112

7 Publicações.
(Pg. 7/8)

É nosso dever respeitar e fazer com que sejamos respeitados, deste modo
dignificamos a nossa profissão, tendo-a sempre como o nosso título mais
precioso, promovendo através de nossas atitudes e da boa prestação de
serviços a elevação do prestigio da profissão perante a sociedade.

Parabéns, colegas

Detetives Particulares!
Devair Quesada da Silva
Presidente do CONDESP
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3 ANOS DA NORMATIZAÇÃO DA PROFISSÃO
Caros detetives particulares de São Paulo e dos demais estados do Brasil, o dia 11 de abril é uma data muito
importante para o nosso coletivo de classe, particularmente neste ano de 2020, quando completamos 3 anos
do reconhecimento da profissão pela Lei n.º 13.432, de 2017. Nesta 12ª edição do nosso Boletim, recordando
o início da luta e da organização da Comissão Nacional Pró-Regulamentação que, sob a liderança do
companheiro Itacir Flores (RS), percorreu os corredores do Congresso buscando apoio ao projeto, renovamos
homenagens a todos os colegas de Norte à Sul do Brasil que ampararam o movimento e fizeram história,
especialmente ao ex-deputado e ex-ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira, sem o qual não teríamos a “Lei
do Detetive Particular”. Indelével conquista da categoria! A sobredita norma deu segurança jurídica e ainda
destacou a atuação profissional do detetives particular, em especial como colaborador dos órgãos de polícia
judiciária na elucidação de crimes. De outra parte, a cultura da informalidade que predomina tanto na forma
pela qual esse profissional se coloca no mercado como no vínculo contratual que estabelece com o
contratante e, sobretudo, no tocante à apresentação do resultado dos serviços que presta, se contrapõe ao
modelo formal de atuação almejado pelo legislador nos termos das obrigações, direitos e deveres esculpidos
no corpo da Lei n.º 13.432/2017. Todavia restaram, da parte vetada, lacunas demasiadamente conhecidas
atreladas à questão da habilitação e do controle de polícia administrativa sobre a prática da profissão, tópicos
fundamentais da regulamentação e que, entre outros, estão presentes na Sugestão n.º 23/2019 que tramita
na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (BID, Ed. n.º 4, Ano I, Pág. 3/6).

Saudações a todos!
Detetive Edson Frazão
Representante do CONDESP na Capital S. Paulo

Conheça
um
pouco
da
biografia do autor do “Dia do
Detetive” no Estado

votação de um deputado estadual na história da
República (558.138 votos). Ocupou uma vaga na
Assembleia Legislativa entre 1987 e 2007, cinco
eleições seguidas. Paulistano da Mooca, iniciou sua

Idealizador do Resgate do Corpo de Bombeiros foi o
deputado estadual mais votado no Brasil.

atividade profissional em jornais de bairro. Em 1980 na

AFANÁSIO JAZADJI,

através do programa "Patrulha da Cidade" transmitido

69 anos, natural de

pela emissora, campeão nacional de audiência no

São Paulo, é o autor

rádio (1,4 milhão de ouvintes por minuto). Em outubro

da Lei n.º 9.369, de 6

de 1985, pela Rádio Capital de São Paulo, dentro do

de

de

quadro "Gente Procurando Gente", Afanásio Jazadji

sancionada

conquistou o recorde mundial de localização de

1996,

setembro

Rádio Globo de São Paulo, criou o Disque-Denúncia

pelo Governador Mario Covas, que instituiu o dia “26

pessoas

de julho” como o “Dia do Detetive Particular” no

“Guinness Book”. Em 2014 lançou o livro "50 Anos de

âmbito Estado de São Paulo (PL n.º 168/1993).

Jornalismo do Mais Autêntico Comunicador Brasileiro"

Jornalista, radialista, publicitário e advogado, Afanásio

(Ed. Stampato). Afanásio é membro da APJ - Academia

elegeu-se pela primeira vez em 1986, com a maior

Paulista de Jornalismo.
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desaparecidas,

façanha

registrada

no

Investigação particular e o profiler

O detetive particular é o primeiro profissional no Brasil
a ter uma lei que possibilita a sua participação em

Verônica Veras

investigação policial podendo ser contratado por

Criminal Profiling é uma esfera do conhecimento que

qualquer uma das partes, algo realmente inovador na

atua prioritariamente na área investigativa e a

área investigativa brasileira. Mas qual é a relevância

profissão de profiler ainda não é reconhecida no

disso para o criminal profiling?

mundo, mas muitos profissionais já utilizam os
conhecimentos

da

área

em

seus

trabalhos

conseguindo perceber o seu valor na prática, e por isso
pode ser de grande auxílio também para as
investigações particulares.

Assim como o detetive particular, o profiler também
pode se beneficiar desse reconhecimento para
encontrar mais abertura no âmbito policial e assim
também conseguir auxiliar em outros tipos de
investigação, quando necessário.

Com o advento da Lei nº 13.432, de 11 de abril de
2017, a profissão de detetive particular, ou detetive
profissional, passou a ser regulamentada, criando
novos meios de atuação profissional e facilitando a sua
inserção no mercado de trabalho de forma legalizada.

Ademais, o profiler pode atuar no setor privado assim
como o detetive profissional, inclusive juntamente a
ele para acrescentar conhecimento e ramos de
trabalho, pois envolvem temas complementares e
possibilitam a implementação de novas profissões que

Trata-se de uma lei simples que define a profissão, a

ainda

sua ética, novas possibilidades operacionais, forma de

reconhecimento nacional.

não

são

regularizadas

e

precisam

de

prestação de serviços, o que é vetado para o
profissional e seus direitos e deveres. Mesmo sendo

Apesar das novas possibilidades e de ser uma profissão

um trabalho que já existe há muito mais tempo, depois

promissora, é importante ressaltar que ainda existe

de muitos anos e muitas tentativas, somente em 2017

muita resistência e falta de conhecimento quando se

entrou em vigor a lei que regulamenta a profissão e a

fala em investigação particular.

coloca em um patamar que possibilita a sua atividade
laboral. Mas muito além disso, a maior novidade está
no art. 5º da lei que diz expressamente a viabilidade de
auxiliar em investigações policiais com o aval do
delegado:

Por ser uma área de atuação autônoma, sem um
conselho profissional próprio e um Código de Ética
definido, não há fiscalização e um cuidado maior com
a conduta ética de desempenho. Contudo, isso não
impede que seja uma profissão necessária e válida em

Art. 5º O detetive particular pode colaborar com

vários aspectos. Não se trata um trabalho focado

investigação

somente em problemas conjugais, por exemplo, tema

policial

em

curso,

desde

que

expressamente autorizado pelo contratante.
Parágrafo único. O aceite da colaboração ficará a
critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la
ou rejeitá-la a qualquer tempo.
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mais procurado.
O Criminal Profiling, não obriga, mas necessita de uma
especialização por ser um tema abrangente e

complexo, assim como o detetive particular, que

Cabe também frisar que a criação da lei e

mesmo atuando em uma atividade específica, mas

reconhecimento profissional, também é importante

também complexa, não necessita de um curso ou

para viabilizar maiores investimentos em melhor

formação específicos, apesar de existirem alguns, mas

qualificação profissional para quem é atuante na área,

sem a devida regulamentação, o que dificulta a

assim como regulamentação de cursos e critérios

qualificação

maiores para refinar as profissões que envolvem

acadêmica

e

a

disseminação

de

conhecimento e estudos sobre o tema.

investigação particular e possibilitar o fortalecimento
da profissão e um recurso ético mais aprimorado,

A própria área de perfil criminal possui poucos estudos

demonstrando experiência e resultados, não somente

científicos nacionais, então, é preciso não só trabalhar

para o detetive particular.

em parceria, mas também focar nas interações entre as
áreas investigativas para que cresçam e surjam cada
vez mais em ambientes científicos, pois isso possibilita
maior credibilidade e escrever sobre o tema informa
melhor as pessoas que existem vários ramos e
demandas para a investigação que aliviem as
autoridades e que não se atenham somente a
problemas conjugais.

A maior luta daqueles que se especializam em Criminal
Profiling ainda é focado em conseguir atuar na prática
no Brasil com mais facilidade e abertura, não somente
na área acadêmica, pois, assim como os detetives
particulares, não existe muita disponibilidade das
autoridades e do meio empresarial para ampliar suas
atividades e perceber a relevância de resolver dúvidas
e problemas que demandam trabalhos de investigação

Naturalmente existe ainda um longo caminho para a

particular. A valorização precisa ser mútua, tanto dos

investigação particular no Brasil, mas também já é

profissionais, como daqueles que vão contratar seus

possível notar um crescimento e investimento na área,

serviços.

o que possibilita a valorização dos profissionais,
principalmente, devido ao setor público não conseguir
cumprir a demanda investigativa da população.
Isso ocorre devido aos índices de resolução de crimes
ser baixíssimo por vários motivos. E um deles, com
certeza, é a falta de estrutura e de profissionais para
suportar a alta demanda, por isso a importância da
abertura para terceiros que possam contribuir e
amparar os setores públicos de investigação, que
mesmo precisando de investimento por parte da
segurança pública, ainda possui um longo caminho
para o seu aprimoramento e de toda ajuda que
precisar.
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Edson Ribeiro, 50 anos,
natural de Altônia (PR), expolicial,

jornalista

0002612/MT),

(MTE

fundou

e

dirige a Agência SIGILO´S
Investigações,

empresa

localizada no centro da capital do estado do Mato
Grosso, na região Centro-Oeste do Brasil. Ribeiro
também atua na área da informação como proprietário
do portal de notícias Sinop em Foco (MT). Formado
pela Central Única Federal dos Detetives (SP), em 2010,
Barros, 38 anos, formado pela Central Única Federal

integra as fileiras do CONDESP

dos Detetives (DF), é sócio administrador da empresa

desde 2018 e, atualmente,

DIP – Departamento de Investigação Particular

exerce o cargo de membro

Ltda., com sede em Brasília na capital federal. Na

titular do Conselho de Ética e

carreira a mais de 15 anos, filiado ao CONDESP desde

Disciplina

da

associação.

2015, o detetive Barros, vice-presidente da associação

Ribeiro acumula 20 anos de know-how na carreira,

ODB – Ordem dos Detetives do Brasil, conseguiu com

atendendo diversificada demanda de trabalhos de

muito esforço e profissionalismo conquistar o seu

investigação privada, particularmente de clientes do

espaço

seguimento agropecuário.

na

profissão,

investindo

em

recursos

tecnológicos e na prestação de serviços de qualidade
para os clientes.
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MEIOS DE PROVA E MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA
De saída, faz-se imperioso comentar quais são os três
significados do instituto da prova, citando as lições do
Mestre Guilherme Nucci: […] a) ato de provar: é o processo
pelo qual se verifica a exatidão ou a verdade do fato
alegado pela parte no processo (ex.: fase probatória); b)
meio: trata-se do instrumento pelo qual se demonstra a
verdade de algo (ex.: prova testemunhal); c) resultado da
ação de provar: é o produto extraído da análise dos
instrumentos de prova oferecidos, demonstrando a
verdade de um fato. […]
Noutro giro, meios de prova são as formas utilizadas pelas
partes no processo para o convencimento do juiz, que
remontam à formação do fato criminoso, isto é, à sucessão
de

acontecimentos,

demonstrada

dentro

uma

linha

cronológica, referente ao delito cometido; esses elementos
probatórios servirão de base para a decisão que será tomada
pelo magistrado, podendo citar como exemplos a prova
testemunhal, documental, pericial, etc.
Dito isto, os meios de prova são considerados como a prova
em si, aquela produzida para remontar a dinâmica de
determinada infração penal. Por outro lado, os chamados
meios de obtenção de prova são aqueles que objetivam
adquirir a prova em si, servindo de instrumentos para o
alcance da mesma; em apartada síntese, nos ensina o sempre
brilhante Aury Lopes Jr.: […] fontes de conhecimento”, mas
sim “caminhos para chegar-se à prova […]
São exemplos de meios de prova a busca e apreensão,
interceptação telefônica, etc. Portanto, os meios de obtenção
de prova só terão utilidade para a persuasão do juiz se o seu
resultado, isto é, a prova deles retirada, for interessante para
o processo e tiver relação com a já referida história do fato
criminoso. Concluindo, a diferença principal entre meio de
prova e meio de obtenção de prova se dá pelo fato de que o
primeiro é a própria prova em si, que serve para o
convencimento do juiz, e o segundo se revela no
procedimento para se chegar à prova propriamente dita, não
servindo

para

remontar

cometimento do crime.
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ao

acontecido

quando

do

Expediente – Secretaria Geral
17/07/2020
I)ProtocolosdeinscriçãoARQUIVADOS:
07153–LuizCarlosMarquesdeSousa(RequeridabaixaFl.14).

Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
Ato Administrativo n.º 21/2020.
“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. 33,
parágrafo único, do Estatuto, RESOLVE:
Art.1º - Nomear RONAN PIRES ROSA, inscrição n.º 01535, para o cargo de
Representante Regional do estado de Goiás.
Art. 2º - Fica revogado o Ato Administrativo n.º 05/2019, publicado no
Boletim Informativo Digital de 23/12/2019 (pg. 10).
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
02/07/2020.
Ato Administrativo n.º 22/2020.
“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. 33,
parágrafo único, do Estatuto vigente, RESOLVE:
Art.1º - Nomear FRANSERGIO DA COSTA BARROS, inscrição n.º 01286, para
o cargo de Representante Regional do Distrito Federal.
Art. 2º - Revoga-se o disposto no Ato Administrativo n.º 17/2020, publicado
no Boletim Informativo Digital de 27/03/2020 (pg. 10).
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
02/07/2020.
Ato Administrativo n.º 23/2019.
“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, do Estatuto vigente, RESOLVE:
Art.1º - Exonerar LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA, inscrição n.º 01577,
do cargo de Representante Regional de São José do Rio Preto - SP.
Art. 2º - Fica revogado o Ato Administrativo n.º 13/2020, publicado no
Boletim Informativo Digital de 26/01/2020 (pg. 10).
Publique-se, 03/07/2020.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Ato Administrativo n.º 24/2019.
“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, do Estatuto vigente, RESOLVE:
Art.1º - Exonerar JOSÉ ALVES DOS SANTOS, inscrição n.º 00708, do cargo
de Representante Regional do estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Este ato administrativo entra em vigor na data de sua publicação
no Boletim Digital.
Publique-se, 08/07/2020.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Ato Administrativo n.º 25/2020.
“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. 33,
parágrafo único, do Estatuto vigente, RESOLVE:
Art.1º - Nomear MARINA ROQUE MENDES, inscrição n.º 01069, para o
cargo de Representante Regional do estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Este ato administrativo entra em vigor na data de sua publicação
no Boletim Digital.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
08/07/2020.
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CÓDIGODEÉTICAEDISCIPLINA
“A competênciadisciplinarnãoafasta acomume,quando o caso constituircrimeoucontravenção
penal,devesercomunicadoàsautoridadescompetentes"
Art.1º –EsteCódigo deÉtica Profissional temporobjetivo fixara forma pela qual deveseconduzir o
detetiveparticularinscritonosquadrosdoCONDESP,quandonoexercícioprofissional.
Art. 2° – Os deveres do detetive privado compreendem, além da defesa do interesse que lhe é
confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das investigações de
naturezareservada.
Art.3°–Cumpreaodetetiveparticular,emrelaçãoaoexercíciodaprofissão,àclasseeaoscolegas:
I–consideraraprofissãocomoaltotítulodehonraenão praticarnempermitira prática deatosque
comprometamasuadignidade;
II–prestigiarasentidadesassociativasesindicaisdaclasse,contribuindosemprequesolicitado,parao
sucessodesuasiniciativasemproveitodaprofissão,dosprofissionaisedacoletividade;
III – manter permanente contato com o CONDESP, inclusive pela internet, mantendo seus dados
cadastraissempreatualizados,procurandoaprimorarotrabalhodessaEntidade;
IV–zelarpelaexistência,finseprestígiodo,aceitandomandatoseencargosquelhesforemconfiados
ecooperarcomosqueforeminvestidosemtaismandatoseencargos;
V – observar os postulados impostos por este Código, exercendo seu mister com dignidade e
independência;
VI – exercer a profissão com zelo, discrição, imparcialidade, técnica, apreço pela verdade, lealdade e
probidade,observandoasprescriçõeslegaiseregulamentaresdeincidência;
VII – abster–se de prestar declarações à imprensa em geral sobre casos que lhe forem confiados,
ainda quenão reveleos nomesdocontratanteedo(s)investigado(s),salvo emdefesaprópria ou de
terceiros;
VIII–defenderosdireitoseprerrogativasprofissionaiseareputaçãodaclasse;
IX–zelarpelaprópriareputaçãomesmoforadoexercícioprofissional,navidasocialeprivada;
X – auxiliar a fiscalização do exercício profissional, cuidando do cumprimento deste Código,
comunicando, com discrição e fundamentadamente, aos órgãos e comissões competentes, as
infraçõesdequetiverconhecimento;
XI – não se referir desairosamente sobre seus colegas ou outras instituições de representação da
categoria;
XII – relacionar–se com os colegas, dentro dos princípios de consideração, respeito e solidariedade,
emconsonânciacomospreceitosdeharmoniadaclasse;
XIII – respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas, indenizando
prontamenteoprejuízoquecausarporerroinescusável,doloouculpa.
Art.4º–Cumpreaodetetiveparticular,emrelaçãoaosclientes:
I–inteirar–sedetodasascircunstânciasdocaso,antesdeaceitaroencargo;
II–apresentar,aoinvestigarumdeterminadoassunto,dadosrigorosamentecertos,nuncaomitindo
detalhes de relevância que prejudiquem o juízo do cliente, informando–lhe dos riscos e demais
circunstânciasquepossamcomprometerotrabalhoinvestigativo;
III–recusaraexecuçãodeinvestigaçãoquesaibailegal,injustaouimoral;
IV–comunicar,imediatamente,aoclienteaobtençãodeelementosdecomprovaçãocabaldesuas
suspeitas;
V – prestar ao cliente, quando este as solicite ou logo que concluída a investigação, contas
pormenorizadaseentregando–lhe,medianterecibo,orelatóriocomoseuparecer;
VI–zelarpelasuacompetênciaexclusivanaorientaçãotécnicadainvestigação,reservandoaocliente
adecisãodoquelheinteressarpessoalmente;
VII–restituiríntegrosaoclienteospapéis,benseobjetosdequenãomaisnecessite;
VIII–darrecibodasquantiasqueoclientelhepagueouentregueaqualquertítulo;
IX – contratar, por escrito e previamente, a prestação dos serviços profissionais seguindo o modelo
recomendadopeloCONDESP;
X –compensaro montantedos honorários recebidos ou recebê–lo proporcionalmente,deacordo
comoperíodotrabalhadoouestágiodainvestigação,conformepactuado;
Art.5°–Odetetiveparticularrespondecivil epenalmenteporatosprofissionais danosos aocliente,a
quetenhadadocausaporimperícia,imprudência,negligênciaouinfraçõeséticas.
Art.6º–Évedadoaodetetiveparticular:
I – aceitar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha caráter
discriminatório;
§Único. A realização de fotografia, filmagem e gravação de voz e imagem do investigado, de forma
direta ou dissimulada, depende de autorização expressa do cliente, vedada à exposição de terceiro
nãointeressado,salvoarealizadaemambientepúblico.
II – prestar declarações à imprensa em geral sobrecasos que lhe forem confiados, salvo em defesa
própriaoudeterceiros;
III–transferirosigilodainformaçãoquenessecaráterlhesejaconfiada,salvodeterminaçãojudicial;
IV–aceitaroferta detrabalhocomremuneraçãoqueo desprestigiecomo profissional ou esteja em
desacordocomomínimofixadopelacategoria;
V–investigarcolegasemaconcordânciaregulareformaldoCONDESP;
VI–atuarcomoinformantedosórgãospoliciaisouparticipardesuasdiligências;

VII – portar arma de fogo sem autorização legal e usar ostensivamente sem critério distintivo
funcional;
VIII – realizar interceptação telefônica e do fluxo de comunicações em sistema de informática e
telemática;
IX–violarosigilodecorrespondênciaedascomunicaçõestelegráficasededados.
X–praticarquaisqueratosdeconcorrênciadeslealaoscolegas;
XI–solicitaroureceberdoclientequalquerfavoremtrocadeconcessõesilícitas;
XII – deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do CONDESP, de suas
Comissões, das Assembleias Gerais ou de Representantes regionais no território do Estado de São
Paulo.
Art.7º–Competeao na forma deseu Estatuto,ouao RepresentanteRegional emcuja jurisdição se
encontrar inscrito o detetive particular associado, a apuração das faltas que cometer contra este
Código,eaaplicaçãodaspenalidadesprevistasnoregulamentointernoemvigor.
Art. 8º – Comete grave transgressão ética o detetive particular que desatender os preceitos dos
artigos 3º,I,V,VI,IX eXIII; 4º,II,III,IV,V,VII,VIII,IX eX;6º,I,III,IV, V,VI,VII,VIII, IX,X,XIeXII,e transgressão
denaturezaleveoquedesatenderosdemaispreceitosdesteCódigo.
Art. 9º – Será punido com exclusão compulsória do quadro de inscritos com a imediata recolha da
cédula funcional emitida peloCONDESPo detetiveparticularqueincidireminfraçãoaos artigos 3º,I,
XIII,4º,III,e6º,I,V,VII,VIIIeIXdesteregulamento.
Art.10–Serásuspensoomembroinscritoqueincorreremviolaçãoaosprincípiosdosartigos3º,VIe
XII, 4º, II, VII, e 6º, II, III, IV, VI, X e XII, e serão punidos com censura reservada, cumulada ou não com
pena pecuniária, a critério do órgão processante, o que desatender aos demais dispositivos deste
Codex.
Parágrafoúnico.Amultavariarádenomínimode10(dez)aomáximode50(cinqüenta)vezesovalor
damensalidadevigente(REVOGADO).
Art. 11 – Levando em conta a natureza da infração e os antecedentes do detetive particular, a
suspensãoseráde60(sessenta),90(noventa)ou,nomáximo,de120(centoevinte)dias,contadosa
partirdaefetivaentregadaidentificaçãofuncionaltuteladapeloCONDESP(REVOGADO).
Art.12–Oprocessodisciplinarinstaura–sedeofíciomedianterepresentaçãodointeressado,tramita
em sigilo, até seu termino, só tendo acesso as suas informações às partes, seus defensores e a
autoridadejudiciáriaqueorequisitar.
Art. 13 – As regras deste Código obrigam aos profissionais inscritos por “adesão voluntária” no
ConselhodosDetetivesParticularesdoEstadodeSãoPaulo–CONDESP.
ParágrafoÚnico.Seefetivamenteintimadoounotificadoparaprestaresclarecimentosouapresentar
defesa, mesmo que em fase de apuração preliminar, o Investigador Particular que por decisão
pessoalrequererbaixadesuainscriçãosópoderáserreadmitidocomomembro,comomesmoou
novonúmerodematrícula,setranscorridoscompletosquatroanosdeseudesligamento.
Art. 14 – Respeitando-se os artigos 10, 11 e 12 da 2ª Consolidação do Estatuto, a pretensão à
punibilidadedasinfraçõesdisciplinares,noâmbitodecompetênciadoCONDESP,prescreveemcinco
90(noventa)dias,contadosdadatadaconstataçãooficialdofato..
Art.15–ADiretoriaExecutivapromoveraaampladivulgaçãodesteCódigodeÉticaeDisciplina.
Art.16–Revogam-seasdisposiçõesemcontrário.Cumpra-seePublique–se.
Republicação-SecretariaGeral,10/07/2020.
JOSÉCARLOSDESOUZA
PresidentedoCED
ConselhodeÉticaeDisciplina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEINº13.432,DE11DEABRILDE2017.
Dispõesobreoexercíciodaprofissãodedetetiveparticular.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinteLei:
Art.1º(VETADO).
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por
conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e
informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios
tecnológicospermitidos,visandoaoesclarecimentodeassuntosdeinteresseprivadodocontratante.
§ 1º Consideram-se sinônimas, para efeito desta Lei, as expressões “detetive particular”, “detetive
profissional”eoutrasquetenhamouvenhamateromesmoobjeto.
§2º(VETADO).
Art.3º(VETADO).
Art.4º(VETADO).
Art. 5º O detetive particular pode colaborar com investigação policial em curso, desde que
expressamenteautorizadopelocontratante.
Parágrafoúnico.Oaceitedacolaboraçãoficaráacritériododelegadodepolícia,quepoderáadmiti-la
ourejeitá-laaqualquertempo.
Art.6ºEmrazão da natureza reservadadesuasatividades,odetetiveparticular,no desempenho da
profissão,deveagircomtécnica,legalidade,honestidade,discrição,zeloeapreçopelaverdade.
Art.7ºOdetetiveparticularéobrigadoaregistrareminstrumentoescritoaprestaçãodeseusserviços.
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Art.8ºOcontratodeprestaçãodeserviçosdodetetiveparticularconterá:
I-qualificaçãocompletadaspartescontratantes;
II-prazodevigência;
III-naturezadoserviço;
IV-relaçãodedocumentosedadosfornecidospelocontratante;
V-localemqueseráprestadooserviço;
VI-estipulaçãodoshonoráriosesuaformadepagamento.
Parágrafoúnico.Éfacultadaàspartesaestipulaçãodesegurodevidaemfavordodetetiveparticular,
queindicaráosbeneficiários,quandoaatividadeenvolverriscodemorte.
Art. 9º Ao final do prazo pactuado para a execução dos serviços profissionais, o detetive particular
entregará ao contratante ou a seu representante legal, mediante recibo, relatório circunstanciado
sobreosdadoseinformaçõescoletados,queconterá:
I-osprocedimentostécnicosadotados;
II - a conclusão em face do resultado dos trabalhos executados e, se for o caso, a indicação das
providênciaslegaisaadotar;
III-data,identificaçãocompletadodetetiveparticularesuaassinatura.
Art.10.Évedadoaodetetiveparticular:
I - aceitar ou captar serviço que configure ou contribua para a prática de infração penal ou tenha
caráterdiscriminatório;
II-aceitarcontratodequemjátenhadetetiveparticularconstituído,salvo:
a)comautorizaçãopréviadaquelecomoqualirácolaborarouaquemsubstituirá;
b) na hipótese de dissídio entre o contratante e o profissional precedente ou de omissão deste que
possacausardanoaocontratante;
III-divulgarosmeioseosresultadosdacoletadedadoseinformaçõesaquetiveracessonoexercício
daprofissão,salvoemdefesaprópria;
IV-participardiretamentedediligênciaspoliciais;
V - utilizar, em demanda contra o contratante, os dados, documentos e informações coletados na
execuçãodocontrato.
Art.11.Sãodeveresdodetetiveparticular:
I-preservarosigilodasfontesdeinformação;
II-respeitarodireitoàintimidade,àprivacidade,àhonraeàimagemdaspessoas;
III-exerceraprofissãocomzeloeprobidade;
IV-defender,comisenção,osdireitoseasprerrogativasprofissionais,zelandopelaprópriareputação
eadaclasse;
V-zelarpelaconservaçãoeproteçãodedocumentos,objetos,dadosouinformaçõesquelheforem
confiadospelocliente;
VI-restituir,íntegro,aocliente,findoocontratoouapedido,documentoouobjetoquelhetenhasido
confiado;
VII-prestarcontasaocliente.
Art.12.Sãodireitosdodetetiveparticular:
I-exerceraprofissãoemtodooterritórionacionalnadefesadosdireitosouinteressesquelheforem
confiados,naformadestaLei;
II-recusarserviçoqueconsidereimoral,discriminatórioouilícito;
III-renunciaraoserviçocontratado,casogereriscoàsuaintegridadefísicaoumoral;
IV - compensar o montante dos honorários recebidos ou recebê-lo proporcionalmente, de acordo
comoperíodotrabalhado,conformepactuado;
V-(VETADO);
VI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer autoridade, contra a inobservância de
preceitodelei,regulamentoouregimento;
VII-serpublicamentedesagravado,quandoinjustamenteofendidonoexercíciodaprofissão.
Art.13.EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação.
Brasília,11deabrilde2017;196ºdaIndependênciae129ºdaRepública.
MICHELTEMER
OsmarSerraglio
HenriqueMeirelles
RonaldoNogueiradeOliveira
EliseuPadilha
GraceMariaFernandesMendonça
EstetextonãosubstituiopublicadonoDOUde12.4.2017
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