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participação dos atores interessados, profissionais, empresas e demais
entidades de representação da categoria, inclusive de pessoas ou organizações
de outros seguimentos da sociedade, no processo legislativo de discussão da
Sugestão n.º 23/2019 e, inclusive, do PL n.º 9323/2017 (sem relatoria na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público), na busca da
conversão da norma reconhecimento da profissão de detetive particular em
regulamentação (Lei n.º 13.432/2017).
No entanto, ocorre que as 25 comissões permanentes da Câmara, cada uma
com um presidente e três vice-presidentes eleitos por seus pares, como
colegiados compostos por deputados indicados por seus líderes, segundo a
proporcionalidade partidária na Casa, seguem indefinidas até o momento.
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Homenagem
Conheça um resumo da biografia do

e comentada nos círculos políticos e na sociedade

autor da Lei Federal n.º 3.099/57

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e

Deputado Federal entre 1946 e 1970.

1903 - 1980

ROMEU

DE

CAMPOS

VERGAL, nascido em Serra
Negra, cidade integrante do
Circuito das Águas, interior
de São Paulo, no dia 2 de
maio de 1903, faleceu, na
mesma cidade, no dia 23 de julho de 1980. Era filho do
coronel Constantino Vergal e de Dona Amélia Ferraz
de Campos Vergal. Fez o curso de admissão ao
magistério e de jornalismo, deu aulas em vários
colégios secundários de São Paulo e também escreveu
obras espíritas. Como

paulistana. Foi Deputado Estadual de 1935 a 1937, na

Escrevente

juramentado de

Cartório, honesto e probo, tornou-se figura respeitável

Em que pese o deputado Campos Vergal no seu

Projeto de Lei (620/51) prever, além do registro das
empresas de informações reservadas e confidenciais,
comerciais e particulares nas Juntas Comerciais, a
necessidade do alvará de funcionamento expedido
pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados, tal
autorização de natureza policial foi rejeitada pela
Comissão de Economia da Câmara dos Deputados em
20 de agosto de 1951, com a seguinte justificativa do
relator deputado Adolfo Gentil: “Sujeitá-las à jurisdição

policial será uma exceção uma vez que o seu objetivo
é a “venda” de informação. A interferência da polícia,
no caso, há que ser repressiva”.

CBO 3518-05
Detetive profissional
Sinônimos do CBO

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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Investigação Criminal Defensiva e a

Federal, em seu artigo 3º, I, e 5º, caput, ao qual transcreve-se
abaixo:

paridade de armas

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República

Isac Lira Júnior
OAB/PR 102.567

Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de

Com a publicação do Provimento de nº 188/2018 do

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos

Conselho Federal da OAB, temos que a “regulamentação” do

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à

exercício da prerrogativa profissional do advogado de

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,

realização de diligências investigatórias para a instrução em

nos termos seguintes:

procedimento administrativos e judiciais. Nada mais é do que

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem

o

o devido processo legal;

Advogado

ter

a

possibilidade

de

conduzir

uma

investigação estranha ao inquérito policial, tendo como viés

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e

a produção de carga probatória para a defesa dos interesses

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e

de seu cliente.

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Essa regulamentação, por mais que não seja uma Lei Federal,

Assim, verifica-se que, a utilidade de investigação criminal

tem como orientação a paridade de armas entre acusação e

defensiva é uma forma de consagrar o princípio da igualdade

defesa. A acusação tem a disponibilidade de se utilizar do

insculpido na Carta Magna, bem como, o devido processo

Inquérito Policial, conduzido pelo delegado de polícia, ou,

legal, contraditório, ampla defesa e principalmente a

pela pelo Procedimento Criminal Investigativo – PIC, que é

paridade de armas.

conduzido pelo próprio Ministério Público. Já a defesa, podese utilizar da Investigação Criminal Defensiva para a
produção provas e alicerçar teses defensivas para garantir a
defesa plena, com fulcro no princípio do contraditório e
ampla defesa.

Portanto, trata-se de um avanço para os Advogados
defenderem os interesses de seus clientes, por meio de
produção de provas com foco na defesa, e não na acusação,
conforme já vem sendo utilizado pelos órgãos de polícia e
membros do Ministério Público. A utilização da Investigação

A produção de provas pela defesa é essencial para que

Criminal Defensiva, quando efetuado pelo Advogado,

ocorra a utilidade da paridade de armas entre acusação e

juntamente com auxiliares técnicos, resulta em uma defesa

defesa. Na condução da Investigação Criminal Defensiva, o

plena para o cliente, e consequentemente, o melhor

Advogado

resguardo de seus direitos.

pode

contar

a

ajuda

de

investigadores

particulares para obtenção de documentos e informações e
órgãos públicos, peritos para a elaboração de laudos

Júnior, Isac Lira. Investigação Criminal Defensiva e a Paridade de

técnicos, inclusive, nos casos de crimes dolosos contra à vida,

Armas.

realizar a reconstituição do crime.

https://isaclirajr.jusbrasil.com.br/artigos/849674966/investigac

Site

JusBrasil.

2020

[...}

ao-criminal-defensiva-e-a-paridade-de-armas

Ademais, com a utilização da Investigação Criminal
Defensiva, consagra-se a paridade de armas, bem como o
princípio da igualdade, que se trata de um direito
fundamental de todos, conforme estampado na Constituição
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O contrato formal e a obrigação de meio na
atividade profissional do detetive particular
André Luis da Silva

Em que pese a profissão de detetive estar imbricada na atividade
empreendida pelas mencionadas empresas, o controle estatal
engendrado por tais normas, consoante jurisprudência firmada
pelo Supremo Tribunal Federal [3] na década de 1970, não alcança
o agente autônomo que atua como detetive particular.

Introdução
A investigação particular é uma realidade no Brasil e no mundo,
com largo emprego pelas corporações empresariais no contexto

E quanto à eficácia da supracitada legislação, infelizmente é mais
um exemplo de normas que nasceram para ficar no papel. Das 27
unidades da federação, não mais que 3 estados, incluindo São

da aplicação nos seus programas internos de integridade.

Paulo,
Nela se insere, dentre outros agentes, a figura do denominado
detetive particular, ocupação não abrangida pela legislação
vigente que regula o funcionamento das empresas de
informações editada sob a influência do regime militar que
governou o Brasil até 1985.

possuem

departamentos

especializados

providos

legalmente da incumbência de emitir o registro policial e fiscalizar
essas empresas.
No plano das corporações a investigação privada, na maioria das
vezes a cargo de profissionais com graduação universitária
associados em empresas especializadas em consultoria, ganhou
relevo na prevenção e repressão a crimes financeiros, ou

Reconhecida por lei federal em 2017, a profissão em comento
vem ganhando proeminência dentro dos estudos e debates
pertinentes à

realização

da

investigação

defensiva

por

particulares, matéria já normatizada no âmbito da advocacia pelo

investigar possíveis atos de corrupção, informações privilegiadas
e evasão de divisas, detectando falhas e responsabilidades aos
envolvidos, o que na prática é a fusão do compliance [4] às
políticas internas dos grupos empresariais.

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e cuja
inserção no sistema processual pátrio é discutida pelo Congresso

2. A profissão de detetive particular

Nacional.

De acordo com o boletim do Condesp [5], foi em 1894 na antiga
São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro, que

Nesse cenário, a prática da profissão de detetive na coleta de
dados e informações de natureza não criminal, tendo em vista a
elucidação de questão de interesse particular do contratante,
implica, em maior ou menor grau, em atos compreendidos no
conceito de investigação privada.

apareceu o primeiro detetive no Brasil, seu nome era Joaquim
Ganância, um comerciante descendente de portugueses.
Ganância passou a atuar como detetive particular após, agindo
por conta própria, desvendar o sequestro do seu filho, prendendo
e entregando os criminosos às autoridades.

A cultura da informalidade que resiste a obrigatoriedade legal do
exercício profissional fundado em contratos formais, em
detrimento tanto das garantias do profissional quanto do
contratante, é o mote da conclusão deste artigo que contém seis
breves tópicos.

Transcorridos mais de 60 anos da normatização quanto aos
estabelecimentos de informações, foi sancionada a Lei n.º 13.432,
de 11 de abril de 2017, que normatizou a profissão e esmiuçou de
maneira mais exclusiva, em comparação com a lei e o decreto
citados

1. A investigação particular no Brasil

alhures,

aspectos

fundamentais

dessa

atividade

profissional.

A investigação desenvolvida por particulares surgiu no
ordenamento jurídico pátrio com a promulgação da lei [1] de
funcionamento das empresas de informações reservadas ou
confidenciais, comerciais ou particulares regulamentada por
decreto [2] do presidente Jânio Quadros; diplomas esses voltados
ao “controle de serviços de informações pessoais, comerciais e
industriais para fins meramente creditícios”.
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O prestador de serviços denominado detetive particular é aquele
que, atuando como autônomo ou na forma empresarial, mediante
contratos, segundo o conceito dado pela “Lei de Reconhecimento
da Profissão” [6] editada em 2017, “planeja e executa coleta de
dados

e

informações

de

natureza

não

criminal,

com

conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos

permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse

Inserida na Constituição da República de 1988 [9], a economia de

privado do contratante”.

mercado é um dos princípios basilares da Ordem Econômica
Brasileira, o respeito à liberdade de iniciativa, sendo traduzida por

Na definição do Professor Jeferson Botelho [7] ipsis litteris:
O detetive é aquele profissional essencial e imprescindível para a
promoção de justiça, fonte de equanimicidade capacitado legal e

Celso Ribeiro Bastos [10] como “direito de todos têm de
lançarem-se ao mercado da produção de bens e serviços por sua
conta e risco”.

tecnicamente em transformar escuridão em raios de luzes.
Transforma a realidade da sociedade em justiça... Desvenda o

Com efeito, a liberdade de contratar é direito garantido aos

enigma, revela a verdade, constrói a paz espiritual, aliviando a dor,

cidadãos, em decorrência do princípio da autonomia privada. A

mostra a clareza das incertezas, reproduz a história dos

esses cabe determinar com quem contratar, o que contratar,

fenômenos sociais. É o principal responsável em tirar do casulo a

quando e como contratar, além de outros aspectos, tais quais, o

história da humanidade, fazendo a reprodução histórica da

estabelecimento das disposições dos pactos firmados e a

clareza, extraída dos fatos obscuros.

mobilização ou não do poder judiciário para solução dos conflitos.

Ressalte-se que no cotidiano da profissão de detetive grande

Nesse diapasão, a nossa Carta Política elenca a dignidade da

parte dos trabalhos investigativos relacionam-se às questões

pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa

familiares com destaque para a comprovação da prática de

como fundamentos da República Federativa do Brasil. O que

deslealdade conjugal, nada obstante, também são constantes

equivale dizer que o Estado adota o sistema capitalista de

demandas, dentre outras, por investigação para esclarecimento

mercado, contudo orientado à efetivação do princípio da

de fraudes praticadas por funcionários na esfera operacional de

dignidade da pessoa humana, segundo os ditames da justiça

estabelecimentos privados, e trabalhos no sentido da localização

social.

de pessoas desaparecidas ou de bens ocultos.
Para tanto, o art. 170 da Constituição delineia as diretrizes que o
Na linha da investigação defensiva [8], prestando assessoria para

Estado deve observar para desenvolver sua atividade de

escritórios de advocacia, o detetive particular atua no

intervenção na ordem econômica, com fundamento nos

levantamento de fontes de prova ou na colheita elementos

princípios da soberania nacional, propriedade privada, função

probatórios propriamente ditos acerca de determinado fato, com

social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor,

vistas ao ajuizamento de uma provável ação, ou para influir na

defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais

formação do convencimento judicial em processo cível,

e sociais, pela busca do pleno emprego e pelo tratamento

trabalhista ou penal.

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob
as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no

No prisma microeconômico, trata-se de serviço intelectual de

território nacional.

natureza técnica com números relativamente acanhados de
profissionais autônomos e empresas com know-how nas regiões

De

regra,

o

exercício

de

atividades

econômicas

e

Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, sendo que

profissionais [11] por particulares deve ser resguardado da

77% dos agentes estabelecidos nesse mercado se concentram em

ingerência arbitrária por parte do Estado, competindo ao

5 estados que, por falar nisso, figuram entre os 10 que possuem o

Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos postos

maior PIB e renda domiciliar per capta do Brasil.

na Constituição, anular normas que estabeleçam restrições
desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional.

3. Intervenção do Estado na Atividade
Antes de entrar nos tópicos que interessam mais diretamente ao
presente artigo, cremos ser importante expender algumas breves
considerações sobre pontos fundamentais relacionados ao
sistema econômico capitalista-liberal que vigora no País.

A despeito dessa liberdade concedida aos particulares, a
legislação civil brasileira impôs diversas restrições ao seu
exercício. Inumeráveis são as situações, as quais as pessoas veem
sua liberdade de contratar limitada por determinação legal.Por via
de regra, no sistema jurídico pátrio, os interesses coletivos se
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sobrepõem aos interesses particulares, assim como o público

prestação de qualquer natureza em favor da outra, a ser realizada

sobre o privado.

em determinado momento e local.

É a supremacia que o Estado desempenha em seu território sobre

No art. 593 do Novo Código Civil encontramos a seguinte reserva,

todas as pessoas, bens e atividades, revelando-se nos

“A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas

mandamentos constitucionais e nas normas de ordem pública, em

ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo”.

favor do interesse social.

Segundo o clássico Pontes de Miranda, “A exigência de lex
specialis é expediente de técnica legislativa, pelo qual o legislador

Nessa acepção, o Estado por meio da edição de atos normativos

constituinte, ou o legislador ordinário, que a si mesmo traça ou

pode intervir, como no caso das empresas de informações,

traça a outro corpo legislativo linhas de competência, subordinada

condicionando, limitando, restringindo ou disciplinando o

a validade das regras jurídicas sobre determinada matéria à

exercício dos direitos e atividades de particulares para

exigência de unidade formal e substancial”.

preservação da ordem pública e do interesse coletivo. Deste
modo, visa garantir o bem estar coletivo, buscando assegurar que

Logo, determinado tema, em virtude de tal especificidade técnica,

não sejam os direitos individuais ameaçados pelo seu exercício

tem de ser tratado em toda sua inteireza e à parte das outras

ilimitado, de modo que assegura a liberdade individual limitando-

matérias. A lex specialis concentra e isola, liga e afasta, consolida

a.

e distingue”. (Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda
n.º 1, de 1969, Forense, 1987, Tomo I, p. 378).

Segundo Diógenes Gasparini [12], a intervenção do Estado no
domínio econômico pode ser conceituada como “todo ato ou

Acerca dos contratos a doutrina nacional, em corrente

medida legal que restringe, condiciona ou suprime a iniciativa

majoritária, define os formais (ou solenes) como aqueles que,

privada

do

para a sua validade, é exigida determinada forma preestabelecida

desenvolvimento nacional e da justiça social, assegurados os

em lei, normalmente a escrita, podendo ser por instrumento

direitos e garantias individuais”.

público ou por instrumento particular. Os contratos formais são

em

dada

área

econômica,

em

benefício

aqueles que, para terem plena eficácia, precisam obedecer a uma
Pois bem. Pelo acima exposto, resta inconcusso que na regulação

forma especial, um documento expresso.

das empresas de informações reservadas ou confidenciais,
comerciais ou particulares, a intervenção estatal teve como
embasamento, consoante se depreende da leitura do art. 3º do
Decreto n.º 50.532/61 [13], o risco potencial de invasão destas ou
de seus agentes em atos ou serviços próprios das autoridades
policiais e de violação dos direitos da personalidade.
O legislador, em relação ao exercício da detetive particular
tratado na Lei n.º 13.432/17 [14], igualmente assentou como
dever desse profissional, entre outros, o respeito à intimidade, à
privacidade, à honra e à imagem das pessoas, posto que tais
direitos, erigidos como fundamentais na Ordem Constitucional,
sob o enfoque da chamada eficácia horizontal faz com que, não só

Por esse ângulo, temos a Lei n.º 13.432/17 [15] que introduziu a
impreteribilidade do contrato escrito como condição para o
detetive particular exerça em caráter regular o seu mister, seja
como autônomo ou pessoa jurídica [16], convencionadas
cláusulas que prevejam direitos, obrigações e responsabilidades
das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinam [17]:
a qualificação das partes contratantes; o prazo de vigência do
contrato; a natureza dos serviço a ser prestado; a relação de
documentos e dados fornecidos pelo contratante; o local em que
será prestado o serviço; e a estipulação dos honorários e sua
forma de pagamento.

o Estado, também os particulares em suas relações tenham o
dever de respeitá-los.

Cabe ressaltar que a prestação de serviços de detetive particular,
no seu aspecto técnico, legal e material, contrato bilateral,

4. Contrato formal

oneroso e consensual, é contrato intuitu personae. Assim,

Tecnicamente, denomina-se contrato todo tipo de avença entre

negócio jurídico por meio do qual o detetive particular se obriga a

duas pessoas ou mais pessoas, em que uma delas assume uma

realizar determinado trabalho intelectual de natureza técnica em
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favor do contratante, mediante honorários profissionais

não tem a ver com o indivíduo socialmente considerado

(remuneração).

intelectual.

Pois bem. Via de regra, o vínculo entre o detetive particular e o

Diga-se, ainda, que o não cumprimento desse contrato por culpa

cliente se dá em razão da confiança e credibilidade que o último

ou dolo do detetive particular, gera responsabilidade civil e o

deposita no primeiro na consulta ou no decorrer das tratativas

direito do cliente a indenização pelos danos sofridos. Não se

acerca do serviço. E depois, no caso do profissional autônomo, a

olvide que, no curso do exercício de seu mister, caso o detetive

obrigação firmada no contrato personalíssimo é intransmissível

ultrapasse a tênue linha entre o direito de exercer sua profissão e

não podendo ser atribuída a terceiro, exceto com a prévia

o direito à intimidade e à privacidade do investigado, estará

anuência do contratante ou na hipótese de contratação de

incorrendo em ato ilícito passivo de indenização cível.

serviços que serão prestados por agência de detetives.
Somente a título de rápido esclarecimento, por estar classificada
Se o contrato verbal consolidado no cotidiano da profissão
encontrava abrigo de validade na regra geral do art. 107 do Novo
Código Civil[18] (demonstrado pelo simples aceite e vontade das
partes), a partir do advento da Lei n.º 13.432/17 tal prática passou
a ser tida como ilegítima (lex specialis derogat generali). Além de
tudo, conforme prevê a Lei n.º 10.406/02[19], o contrato é nulo
se a sua formalização é exigida não como condição de validade,

como de baixo risco (Resolução CGSIM n.º 51/19 [20]) a atividade
de investigação particular, detetives e congêneres, nos termos da
Lei n.º 13.874/19 [21], prescinde de licença ou alvará emitido pela
municipalidade para início das atividades, contudo, não exime o
interessado das demais exigências administrativas e obrigações
tributárias como por exemplo a inscrição no CNPJ ou inscrição
municipal.

mas tão somente para facilitar a prova do negócio. Contrato
verbal é coisa de leigo.

Em continuidade, faz-se imprescindível a confecção do contrato
de prestação de serviços em qualquer trabalho sério de

Por conseguinte, só através de um contrato escrito o detetive

investigação privada, sobretudo porque confere segurança às

particular, devidamente formalizado como prestador de serviços,

partes. Munido de um contrato, o detetive particular estará

pessoa natural ou jurídica, estará habilitado para esquematizar e

respaldado para em qualquer circunstância do exercício

executar coleta de dados e informações na defesa dos direitos ou

profissional fazer valer seus direitos, especialmente no caso do

interesses que lhe forem confiados.

não cumprimento de alguma cláusula ou de eventuais atrasos no
pagamento dos honorários.

E, nesse sentido, a exigência legal do contrato formal para a
prestação de serviço de investigação pelo detetive particular

O profissional qualificado, estabelecido ou que peleja estabelecer-

começa a surgir em querelas submetidas ao crivo do Poder

se no mercado, atua com ética com à classe, seus colegas, e, mais

Judiciário, como se infere do seguinte excerto do voto proferido

do que tudo, evita engambelar consumidores incautos que de

pelo Desembargador Tavares de Almeida da 19º Câmara de

boa-fé despendem seu tempo e recursos financeiros com pseudos

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n.º

detetives e desajustados que não estão aptos a traçar e levar a

1025608-21.2016.8.26.0002): “Observe-se que recentemente foi

cabo investigações particulares em consonância com preceitos

editada a Lei n.º 13.432/17 que regulamenta a atividade de

éticos e legais.

investigação particular, no artigo 2º prevê que obrigatoriamente
deva haver contrato escrito entre as partes e que os serviços
devam ser prestados por escrito”.

5. Obrigação de Meio
Os serviço de investigação privada distingue-se pela finalidade a
que se destina, por se tratar de obrigação de meio assumida pelo

No que diz respeito à expressão “serviço intelectual” citada mais

detetive particular por ocasião da celebração contratual. Entende-

acima, consiste ele nos ofícios que exigem para sua finalização

se por obrigação de meio o dever de desempenho, de uma

raciocínio lógico, capacidade analítica, conhecimento especifico

atividade contratada, com diligência, zelo, ou mesmo com o

em determinados assuntos e boa comunicação. Por conseguinte,

emprego da melhor técnica e expertise para se alcançar resultado
esperado.
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E nesta acepção, o detetive particular deve considerar a Lei

Certo, portanto, que caso o contratante não fique satisfeito com

n.º 13.432/17 como um código de conduta, empregando-o na

o serviço investigativo realizado, caberá a este provar a culpa do

condução das suas obrigações os cuidados, metodologias,

profissional contratado. Tal entendimento decorre do fato de que

recomendações e técnicas aceitas como adequadas para a sua

as obrigações advindas do exercício da profissão de detetive

profissão, não para que execute atos que por cento darão um

particular, tal como na maioria das profissões liberais no Brasil,

resultado favorável para seus clientes, mas para que exerça o seu

são consideradas como obrigações de meio, ou seja, não há uma

mister debaixo de uma conduta cingida pela diligência, pela

garantia do resultado a ser alcançado.

legalidade e pela lealdade aos mesmos.
A

Lei

n.º 8.078/90 [23] prevê

expressamente

que

a

Nas palavras de Rui Stoco [22] conclui: “Significa, também, que a

responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, ou seja,

sua obrigação é de meios, quando o profissional assume prestar

depende da prova da culpa.

um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado e diligência exigidos
pelas circunstâncias, de acordo com o seu título e com os recursos
que dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se
comprometer com a obtenção de um certo resultado".

Por outro lado, concluído o contrato e entregue, mediante recibo,
o relatório circunstanciado do serviço investigativo prestado, na
hipótese de inadimplência da parcela de quitação ou do total dos
honorários ajustados com o contratante, poderá o detetive

Para o melhor entendimento, explica-se que o detetive particular

particular

executar

o

protesto

desse

título

não pode prometer ao cliente sucesso na investigação ajustada,

executivo extrajudicial junto ao Tabelionato de Letras e Títulos.

dado que – claro – não tem controle sobre as ações do
investigado. Desse modo, ainda que não alcance o resultado

Neste caso, de maneira mais simples e menos trabalhoso que um

esperado pelo contratante, atuando corretamente e com a

processo judicial, o contratante será convocada a efetuar o

diligência imanente de seu ofício, terá direito aos honorários

pagamento do débito em cartório para não sofrer restrição de

fixados por escrito.

natureza financeira em seu nome. O tabelião competente para
anotação do protesto será o da comarca da praça do pagamento

Sesse sentido:

expresso no contrato ou, na ausência deste, naquele da

CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO

circunscrição do domicílio do devedor.

PARTICULAR NÃO É OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PACTUAÇÃO
CUMPRIDA NÃO DÁ ENSEJO À RESCISÃO CONTRATUAL. MANTIDA
A AVENÇA, TORNA-SE DESNECESSÁRIA A AFIRMAÇÃO DA ÓBVIA
PERMANÊNCIA DA OBRIGAÇÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DA
DEGRAVAÇÃO DA FITA MAGNÉTICA. EFEITOS. SENTENÇA
MANTIDA. 1. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO
PARTICULAR NÃO SE CONSTITUI, EM RAZÃO DE SUA NATUREZA,
NUMA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 1.1. DEMONSTRANDO O

6. CONCLUSÃO
A rigidez quanto à celebração de contrato escrito deriva de
comando normativo expresso no art. 7º da Lei n.º 13.432/17,
mas também, porque não dizer, por respeito aos bons
profissionais detetives da iniciativa privada e à dignidade da
profissão, vez que sem tal instrumento formal inexiste o seu
exercício regular.

CONTRATADO QUE SE DESINCUMBIU DO AVENÇADO, MEDIANTE
RELATÓRIO

CIRCUNSTANCIADO

DO

QUE

CONSEGUIU

INVESTIGAR, HÁ QUE SER TIDA COMO CUMPRIDA A AVENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO INTEIRAMENTE POSITIVO,
DESEJADO PELA PARTE CONTRATANTE. [...] 4. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A R.
SENTENÇA RECORRIDA (TJ-DF - ACJ: 20020710192236 DF, Relator:
BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 07/05/2003, Segunda Turma
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de
Publicação: DJU 16/05/2003 Pág. 144).
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É importante pontuar, ainda, que o mais importante é a
conscientização dos detetives particulares valorizarem seu
trabalho, rechaçando as práticas desleais de mercado, o que por
certo trará confiabilidade a todos envolvidos.
Não restam dúvidas de que a atividade de investigação privada
desenvolvida por esse agente encontra extrato de validade no
arcabouço legal brasileiro, contudo, o reconhecimento da sua
condição de " profissional ", sob o abrigo dos direitos e

prerrogativas entabuladas no estatuto legal da profissão, se
subsume às seguintes condicionantes:
a) habitualidade na realização de investigações particulares;
b) inscrição formal como prestador de serviços, seja como como
pessoa física ou jurídica (abrange o profissional com vínculo de
emprego); e
c) execução de serviços ajustados em contrato formal.
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desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha
exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros
consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da
atividade econômica.
[22] STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil – 6ª Edição, atualizada
e ampliada. – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 480.
[23] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 4º A
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante
a verificação de culpa.

JACQUELINE MORAIS (10), DEVAIR QUESADA DA SILVA
(12), EDSON ANTONIO FRAZÃO (11), ERIVALDO COSME DA
SILVA (1), GERALDO CLÁUDIO MENDES MARCELINO (30),
JOÃO BATISTA DE TOLEDO (24), JOSÉ DE ALENCAR PEREIRA
ROCHA (3), PABLO DE FARIAS SIMÕES (31), PEDRO ALVES
PEREIRA (16), e RAFAEL SOARES DE SOUZA (1).

Parabéns !

RUBI PAIS, natural de
Arapiraca (SP), está
na carreira há 6 anos.
Filiada ao CONDESP
desde 2017 é casada
com

o

também

detetive Edson Frazão. Rubi é empreendedora no ramo
do ensino profissionalizante, proprietária da Escola
Detetives Brasil, localizada no bairro de Santana, Zona
Norte da cidade de São Paulo, atuando na formação de
profissionais qualificados e aptos a ingressar no
mercado.
“Oferecemos aos nossos alunos uma formação rápida,
material didático impresso e digital atualizado e,
inclusive, aulas práticas, atualmente por videoaulas”,
declarou Rubi.
Atuando ao lado do seu esposo, mestre e sócio, a jovem
investigadora se destaca pela dedicação como mulher,
mãe e profissional.
Apesar do pouco tempo de militância profissional,
auxiliando o detetive Frazão na Agência 007, onde
atendem a uma média de 90 clientes por ano, tanto nas
tarefas administrativas internas na empresa como
diretamente nas investigações, Rubi adquiriu boa
experiência e excelentes resultados cuidando de
variadas demandas dos clientes da Agência.
“Minha esposa Rubi é o segredo da minha felicidade e,
em grande parte, do sucesso da Agência 007 que dispõe
de todo o aparato tecnológico necessário e de agentes
qualificados e treinados para a execução de qualquer
serviço especializado no seguimento da investigação
particular”, frisou Edson.

BID Nº 13 Página | 10

Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DA DIRETORIA
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte),
realizou-se reunião extraordinária virtual da Diretoria Executiva do
Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, consoante
permissivo do art. 27, § 1º, Seção II, da 2ª Consolidação do Estatuto Social.
Participantes: Devair Quesada da Silva – Presidente, André Luis da Silva –
Secretário, Diretora Financeira – Renata de Sousa Ramos, Presidente do
Conselho de Ética e Disciplina José Carlos Souza, e os Representantes
Regionais – Edson Antônio Frazão (São Paulo) e Noedir Carlos de Oliveira
(Campinas). Ausência justificada: Vice-presidente – Jacqueline de Morais.
Item da Paula de convocação: 1) Proposta de convocação de Audiência
Pública para debater a regulamentação da profissão, levando em conta o
anteprojeto de aperfeiçoamento da Lei n.º 13.432/17 encaminhado por
meio de correio eletrônico em 14/02/2020 ao nobre Deputado Subtenente
Gonzaga (Sugestão n.º 23/2019). Deliberação: Aprovada a proposta de
convocação de Audiência Pública para debater a regulamentação da
profissão de detetive particular, a ser redigida e apresentada perante à
Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados. O
presidente, ultimando os trabalhos, fez as seguintes comunicações: Que o
CONDESP é atualmente, dentre 40 entidades, a única representação da
categoria com cadastro no sistema eletrônico de sugestão da CLP da
Câmara; Que a colega Renata Ramos comunicou que na próxima
assembleia deixará oficialmente o cargo para o qual foi eleita em
24/05/2019; Que também na próxima assembleia haverá a escolha de
suplente para cargo vago no Conselho Fiscal; Que o Encontro Regional da
categoria previsto para o dia 22 de maio na cidade de Campinas (SP), por
conta da medida de isolamento social decretada no estado será confirmado
até o próximo dia 14. Nada mais havendo para ser tratado, a reunião foi
encerrada e para constar, eu, André Luis da Silva, lavrei a presente ata, que
lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do CONDESP.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Andre Luis da Silva
Secretário Geral
Resolução DIR n.º 16/2020
“Cria a Ouvidoria da Entidade”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, tendo em vista o deliberado pela Diretoria Executiva e usando das
atribuições que lhe confere o art. 28, inciso XV, da 2ª Consolidação do
Estatuto, RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA OUVIDORIA
Art. 1º A Ouvidoria do CONDESP é um elo de ligação entre os associados,
não associados e as suas instâncias administrativas, visando aperfeiçoar a
gestão e estimular um ambiente democrático, ressalvada a competência do
órgão disciplinar de que trata o art. 16, inciso IV, do Estatuto Social.
Art. 2º São objetivos da Ouvidoria do CONDESP:
I. assegurar a participação da comunidade externa, para promover a
melhoria das atividades desenvolvidas pelo Conselho; e
II. reunir informações sobre diversos aspectos do CONDESP, com o fim de
contribuir para a gestão institucional.
CAPÍTULO II
DA OUVIDORIA E DE SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3º A Ouvidoria é independente, assistida administrativamente pela
Secretaria Geral do CONDESP, e será regida pela legislação em vigor e
normativas interna corporis.
Art. 4º A ouvidoria do CONDESP atua de acordo com as seguintes
prerrogativas:
I. facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço de
Ouvidoria;
II. atuar na prevenção de conflitos;
III. atender às pessoas com cortesia e respeito, evitando qualquer
discriminação ou pré-julgamento;
IV. agir com integridade, transparência e imparcialidade;
V. resguardar o sigilo das informações;
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VI. promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida dos vários
públicos que podem ser beneficiados pelo seu trabalho, inclusive podendo
integrar a plataformas virtuais congêneres de instituições públicas e
privadas.
Art. 5º A Ouvidoria do CONDESP tem as seguintes atribuições:
I. receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios –
provenientes tanto de pessoas de associados quanto de não associados aos
quadros do Conselho;
II. encaminhar aos setores ou órgãos envolvidas as solicitações para que
possam:
a) no caso de reclamações: explicar o fato corrigi-lo ou não reconhecê-lo
como verdadeiro;
b) no caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade
de sua adoção;
c) no caso de consultas: responder às questões dos solicitantes;
d) no caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados do
trabalho;
III. transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de dez dias úteis, contados
do recebimento da resposta do reclamado, as posições dos setores ou
órgãos envolvidos;
IV. registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas
oferecidas aos usuários;
V. elaborar relatórios anuais sobre o andamento da Ouvidoria e encaminhálos à Diretoria Executiva do CONDESP para que sejam usados como
ferramenta de gestão;
VI. sugerir às instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da
organização e do funcionamento do CONDESP;
VII. retomar a sugestão, quando aceita mas não realizada.
CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS PARA O CARGO DE OUVIDOR
Art. 6º O cargo de Ouvidor do CONDESP exige os seguintes requisitos:
I. estar inscrito em seus quadros há pelo menos 3 (três) anos;
II. possuir capacidade para assumir as funções previstas, envolvendo
responsabilidade, discrição e organização;
III. ter desenvoltura para se comunicar com os diversos setores do
CONDESP com a comunidade;
IV. ser sensível para compreender os problemas dos solicitantes e, ao
mesmo tempo, as limitações dos órgãos do Conselho.
CAPÍTULO IV
DO ATENDIMENTO
Art. 7º A Ouvidoria, para atender seus objetivos deverá prestar
atendimento por telefone ou por e-mail e através do formulário de contato,
disponível no sitio: https://www.condesp.org.br/fale-conosco na Internet,
durante 24 horas, todos os dias.
CAPÍTULO V
DOS USUÁRIOS
Art. 8º A Ouvidoria do CONDESP pode ser utilizada:
I. por profissionais associados;
II. por colaboradores ou funcionários do Conselho;
III. por pessoas não associadas.
Parágrafo único. As solicitações anônimas poderão ser avaliadas pela
Ouvidoria e aquelas cuja autoria é identificada, o sigilo sobre o nome e os
dados pessoais do usuário, será garantido.
CAPÍTULO VI
DAS CATEGORIAS DE DEMANDA
Art. 9º A Ouvidoria recebe:
I. reclamações, em que o solicitante pode reclamar sobre quaisquer órgãos
e sobre serviços prestados pelo CONDESP;
II. sugestões, em que o usuário pode sugerir alternativas para melhorar os
órgãos, os serviços prestados e/ou as instalações do CONDESP;
III. consultas, em que o solicitante pode obter variadas informações;
IV. elogios, em que o usuário pode elogiar dirigentes, representantes
regionais e funcionários – técnico-administrativos, serviços e outros
elementos que considere eficientes no CONDESP.
CAPÍTULO VII
DAS UNIDADES ENVOLVIDAS
Art. 10. São consideradas órgãos do CONDESP, sobre aos quais a Ouvidoria
pode receber reclamações, sugestões, consultas e elogios:
I. das instalações físicas da Entidade e suas Subsede;
II. dos órgãos ou setores do Conselho e seus serviços;
III. das empresas ou parceiros que atuam em nome do CONDESP e seus
serviços;
IV. dos colaboradores ou funcionários técnico-administrativos;

Art. 11. Para fornecer respostas aos solicitantes, a Ouvidoria procura as
seguintes instâncias, dentro dos órgãos ou setores envolvidos:
I. no caso de solicitações ligadas às instalações físicas, ao Presidente do
CONDESP;
II. no caso de solicitações ligadas a área institucional, aos setores ou órgãos
competentes;
III. no caso de solicitações ligadas a empresas que atuam ou prestem
serviço ao CONDESP, o proprietário do estabelecimento, expondo, depois,
a solicitação e a resposta à Diretoria Executiva do Conselho;
IV. no caso de solicitações ligadas especificamente a um funcionário
técnico-administrativo, ao Secretário Geral do CONDESP.
§ 1º A Ouvidoria pode contatar os setores pessoalmente, através de
telefone ou de e-mail, de acordo com a complexidade de cada caso.
§ 2º Os órgãos ou setores envolvidos devem dispensar o tempo necessário
para atender à Ouvidoria.
§ 3º Quando procurados, os órgãos ou setores devem prestar a
informação ou atendimento prontamente com vistas ao cumprimento em
metade do prazo que a Ouvidoria tem para responder ao solicitante.
CAPÍTULO VIII
DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 12. Todas as solicitações à Ouvidoria são documentadas em ordem
cronológica, em cujo registro deve constar:
I. data do recebimento da demanda
II. data da resposta;
III. nome do solicitante;
IV. telefone/e-mail do solicitante;
V. forma de contato, por telefone, e-mail ou formulário on-line;
VI. proveniência da demanda;
VII. tipo de demanda – reclamação, sugestão, consulta ou elogio
VIII. órgão ou setor envolvido;
IX. situação apresentada;
X. resposta.
CAPÍTULO IX
DA DIVULGAÇÃO
Art. 13. A Ouvidoria divulgará, semestralmente ou anualmente, na sua
página no site oficial do CONDESP os dados gerais dos serviços prestados.
Art. 14. A divulgação abrange os seguintes dados gerais:
I. o número total das demandas recebidas;
II. o movimento das demandas registradas de acordo com cada grupo de
usuários;
III. o movimento das demandas por categorias, com o número de
solicitações definidas como: reclamações, sugestões, consultas e elogios;
IV. o movimento das demandas por meio de acesso, com o número de
contatos realizados através de e-mail, por telefone ou pelo formulário online.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15. A Ouvidoria deverá colocar nos eventos realizados pelo CONDESP,
caixas com lacre, com identificação de “OUVIDORIA”, para receber
solicitações que não foram feitas por outros meios.
Art. 16. A Ouvidoria poderá integrar-se à Rede Nacional de Ouvidorias, nos
termos do art. 24-A do Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018.
Art. 17. O Cargo de ouvidor será nomeado pelo Diretor Presidente para
um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
Art. 18. Este regimento interno entra em vigor na data de sua publicação
no Boletim Digital do CONDESP.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
31/07/2020.
Resolução DIR n.º 17/2020
“Revoga o Projeto de Resolução AGE n.º 1/2020”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, tendo em vista o deliberado pela Diretoria Executiva e usando das
atribuições que lhe confere o art. 28, inciso XV, da 2ª Consolidação do
Estatuto, RESOLVE:
Art. 1º Fica revogado em todos os seus termos o Projeto de Resolução AGE
n.º 1/2020, publicado na Página 7/8, do Boletim Informativo n.º 6, de
26/01/2020.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Devair Quesada da Silva
Presidente
14/08/2020.
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Ato Administrativo n.º 27/2020
“Nomeia associado que especifica para atuar como Assistente de Redação”
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
XX, da 2ª Consolidação do Estatuto Social e considerando o disposto na
Resolução DIR n.º 2/2019 (BID 5, Pg. 9), RESOLVE:
Art. 1º - Nomear NOEDIR CARLOS DE OLIVEIRA, Matrícula 01310, MTb n.º
0089196/SP, para exercer por tempo indeterminado a função de Assistente
de Redação do Boletim Digital do CONDESP.
Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
03/08/2020.
Ato Administrativo n.º 28/2020
“Nomeia associado que especifica para atuar como Ouvidor”
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
XVI, da 2ª Consolidação do Estatuto Social e considerando o disposto no
art. 19 da Resolução DIR n.º 16/2020, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear EDSON ANTONIO FRAZÃO, Matrícula 01520, para exercer
a função de Ouvidor do CONDESP.
Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
03/08/2020.
Expediente - Secretaria Geral
28/08/2020
Protocolos de inscrição DEFERIDOS:
07161 – Auricélio Garcia de Araújo – Matr. 01585.
07162 – José Pedro Pereira Nunes – Matr. 01586.
Edital de Notificação n.º 2/2020
Ficam os associados identificados pelas matrículas elencadas abaixo
notificados para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, apresentarem
o documento de cadastro de que trata o artigo 5º dos Estatutos Sociais
(CCM/CNPJ), sob pena de indeferimento do protocolo de inscrição
provisória no CONDESP: 01580; 01582; 01583; e 01584.
Em razão da greve parcial dos correios, o documento poderá ser
encaminhado digitalizado via correio eletrônico para o e-mail: cdpsp@hotmail.com
Publique-se.
Andre Luis da Silva
Secretário Geral
22/08/2020.
Edital de Notificação n.º 3/2020
Ficam os associados identificados pelas matrículas elencadas abaixo
notificados para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, apresentarem
o recibo da Carteira de Identificação Funcional tutelada pelo CONDESP, sob
pena de incorrerem na infração disciplinar descrita pelo art. 6º, inciso XII,
do Código de Ética e Disciplina: 01286; 01578; e 01580.
Em razão da greve parcial dos correios, o documento poderá ser
encaminhado digitalizado via correio eletrônico para o e-mail: cdpsp@hotmail.com
Publique-se.
Andre Luis da Silva
Secretário Geral
22/08/2020.

