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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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“Temos uma proposta” 
 

Tramita na CLP - Comissão de Legislação Participativa, 

órgão permanente da Câmara dos Deputados, criada 

em 2001 e composta por 18 membros titulares, um 

anteprojeto de lei, de autoria do nosso CONDESP, que 

acrescenta dispositivos à Lei n.º 13.432, de 11 de abril 

de 2017. Falamos da Sugestão n.º 23, de 2019, recebida 

na comissão em 04/07/2019.  

A CLP se constitui em um instrumento pelo qual 

associações, sindicatos, órgãos de classe, ONGs e 

outros entes jurídicos da sociedade civil participam do 

aperfeiçoamento do ordenamento jurídico nacional, 

propondo diretamente a comissão leis que traduzem 

suas percepções das dificuldades, demandas e 

necessidades da vida real e cotidiana.  

A comissão organiza um cadastro de entidades 

habilitadas a apresentar sugestões legislativas, e o 

CONDESP é a única entidade representativa dos 

detetives particulares que consta do rol de organizações 

publicado em sua página no sitio oficial da Câmara.  

A proposta do Conselho objetiva incluir no texto da 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. Outro tema importante considerado no texto da 

proposta é a idoneidade moral do profissional, exigirá a 

partir da sua transformação em lei que o interessado em 

exercer a profissão prove não possuir condenação 

criminal transitada em julgado. 

Na última terça-feira (24) o deputado Lincoln Portela 

(PL/MG) foi designado para relatar a matéria, depois que 

seu colega, parlamentar do PV do Distrito Federal, 

entregou a relatoria sem manifestação.  

 

O novo relator deve exarar o seu parecer pela 

aprovação ou rejeição da sugestão de lei. Sendo pela 

aprovação, contando com a assistência dos técnicos da 

Consultoria Legislativa da Câmara, o parlamentar 

promoverá, se necessário, a adequação formal da 

sugestão, com a finalidade de atender à boa técnica 

legislativa. Recebendo parecer contrário, cabendo 

sempre ao plenário da CLP a decisão final, a proposta é 

encaminhada ao arquivo. Uma vez aprovada, 

assegurada regimentalmente a participação de um 

representante do CONDESP na reunião deliberativa 

sem despesas para o Legislativo, 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.  

André Luis



VAMOS EXALTAR O DIA DO DETETIVE 

 

No segundo ano do advento do reconhecimento da 

profissão pela União, ao tempo em que reiteramos 

nossa gratidão ao empenho pessoal do ex-ministro 

do Trabalho e deputado federal Ronaldo Nogueira, 

autor da proposta legislativa que originou a Lei do 

Detetive, sem nos esquecermos de cada um dos 

colegas que, ombreando conosco no movimento 

liderado pelo Dr. Itacir, contribuíram direta ou 

indiretamente para que o projeto fosse aprovado, 

seria mesmo uma falha se o Conselho nada fizesse 

no sentido de festejar o Dia do Detetive Particular 

(26 de Julho) instituído legislativamente na capital 

paulista no ano de 1985 e, depois de mais de uma 

década, em 1996 no plano estadual.  

Nesse sentido, o detetive Edson Frazão, 

representando o Conselho, esteve no Palácio 

Anchieta, sede do Poder Legislativo da cidade de 

São Paulo, onde no gabinete do vereador Mario 

Covas Neto (PODEMOS) protocolou ofício 

solicitando fosse avaliada a possibilidade de o 

parlamentar propor a convocação de um sessão 

solene em comemoração ao Dia do Detetive. 

Aguardem novidades sobre esse evento na edição 

de outubro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N U I D A D E    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, 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! 



Homenagens 

Detetive Mario, mais de 30 anos de 
profissão 

 
Com escritório em São José dos Campos, 

atendendo todo o Vale do Paraíba, afiliado ao 

CONDESP o detetive Mario Rodolfo Budino 

Delpratto, uruguaio, veio para o Brasil em 78 para 

trabalhar na fábrica de aviões da Embraer, sempre 

alimentando o sonho de ser detetive profissional, 

embora o desejo da família era de vê-lo formado em 

medicina ou direito. Fez um curso para virar detetive 

e abriu o próprio escritório de investigação em São 

José.  

“Não foi fácil, eu era estrangeiro, pobre e havia um 

preconceito muito grande com a profissão. 

Acreditavam que detetive era informante da polícia 

e, ao mesmo tempo, tínhamos problemas com a 

polícia. A gente não tinha todo esse prestígio que 

tem hoje”, afirmou ao portal G1 em outubro de 2016. 

Nem sempre os casos têm um final feliz e nem 

sempre é fácil dar o retorno, principalmente quando 

a família perde alguém. No entanto, Mário diz que 

nesta profissão não pode se envolver 

emocionalmente. “Tem que trabalhar com a razão e 

ser totalmente profissional”, afirmou. “É um trabalho 

como qualquer outro, a diferença é que a gente cria 

muitas amizades e inimizades. Gente que ama, 

gente que odeia. Não dá para agradar todo mundo. 

Já recebi muitas ameaças, mas quem ameaça, 

nunca faz”, concluiu. 

 

Detetive há 24 anos, ela vai se formar 
na 1ª graduação do país pela Uninter 
  

 

A vice-presidente do CONDESP, detetive 

Jacqueline Morais, ressalta que a inspiração veio do 

pai, que era detetive desde os anos 1980 e foi dono 

de uma das primeiras agências de investigação da 

cidade de São Paulo. "Comecei como auxiliar 

administrativa do escritório do papai e me apaixonei 

pela profissão.  

Na época, havia poucas mulheres atuando. Mas ele 

me fez um convite ousado, perguntou se eu teria 

coragem de largar tudo e trabalhar com ele", 

comentou em entrevista concedida ao portal Uol de 

São Paulo no mês passado.  

A partir daí, ela fez um curso livre de detetive, de um 

ano de duração, abriu sua própria agência e nunca 

mais largou a atividade, hoje possui escritório em um 

edifício localizado na Vila Buarque em São Paulo. 

Após a morte do pai, continuou seu legado. "Ela é 

filha de uma pessoa que é referência em 

investigação no Brasil. Teve um dos melhores 

professores que alguém da área poderia ter", frisou 

o experiente detetive Manuel Xufre, representante 

do CONDESP no Estado de Goiás. 

 

Airton Marques Ferreira (1), Mario Alessandro Fava 

(4), Agnaldo Aparecido Valentin Barros (11), 

Fernando Silva Campos (12), Haroldo de Souza 

Ferreira (23) e José Luiz da Silva (24)   Parabéns !!! 


