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O BID é uma publicação mensal 

gratuita, em formato eletrônico, que 

tem por objetivo divulgar ações 

institucionais e notícias do CONDESP. 

 ANO III   Nº 26   SET/2021 

REGULAMENTAÇÃO: 

 

Sugestão de aperfeiçoamento da Lei do Detetive Particular 
apresentada pelo CONDESP é transformada no Projeto de 
Lei n.º 3432/2021 
 

A Comissão de Legislação Participativa protocolou junto a Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 3432/2021 que, em 

síntese, converte em regulamentação profissional o reconhecimento no 

âmbito legislativo conquistado pela Lei Federal n.º 13.432, de 11 de abril 

de 2017.  

 

O texto legislativo é resultado da Sugestão n.º 23/2019, de autoria do 

Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, aprovada 

em 14 de setembro do corrente pela CLP que acatou o parecer do relator  

Deputado GENERAL PETERNELLI, conforme noticiamos no BID n.º 

25, (Páginas 1 à 3).  

 

A matéria aguarda despacho do Presidente da Câmara e, na sequência, 

sob o regime de tramitação prioritária, seguirá para as comissões 

temáticas que devem se pronunciar quanto ao mérito do projeto em 

questão (prazo de 10 sessões para conclusão em cada comissão).  

 

Por se tratar do estabelecimento de condições para o exercício da 

profissão de detetive particular, caberá a Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público (CTASP) manifestar-se quanto ao 

mérito da proposição, depois, conforme prevê o Regimento da Câmara, a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) apreciará a 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do PL n.º 

3432/2021.  

 

Tratando-se de projeto de inciativa de comissão permanente, a proposição 

deve ser submetida à discussão e à votação do Plenário da Câmara dos 

Deputados para, uma vez aprovada, ser remetida para revisão pelo Senado 

e posterior encaminhamento para sanção do Presidente da República.  

 

Décio Freitas 
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Você colega detetive, já fez algum 

trabalho Pro Bono ? 

 
Antes de iniciarmos, é necessário esclarecer que “Pro 

Bono”, é uma expressão em latim que significa 

“para o bem”, na tradução para a língua portuguesa. 

 
As pessoas que executam o pro bono não são 

remuneradas financeiramente, mas sim dedicam-se 

com o único intuito de ajudar aqueles que necessitam 

de seus serviços ou conhecimentos profissionais de 

maneira gratuita. 

 
Pois bem. Após esse breve esclarecimento, afirmo aos 

senhores e senhoras que já fiz vários trabalhos Pro 

Bono, e digo que nunca me arrependi ou tive 

prejuízos. Aliás, só tive benefícios. 

 
Aqui vou relatar do mais recente, para que os 

senhores e senhoras reflitam e, quiçá, comecem a 

olhar para essa possibilidade com outros olhos. 

 
Dias desses, fui alcançado por uma página no 

Facebook em que um senhor, em um vídeo, falava que 

estava com uma certa idade, que fora no passado 

caminhoneiro, mas que hoje, devido uma série de 

enfermidades, não podia mais exercer nenhuma 

atividade e, que por conta das doenças, teve uma 

parte da perna amputada.  

 
Relatava Ele, que saiu de casa com idade de 12 anos, 

para trabalhar e, desta idade em diante, nunca mais 

teve contato com seus pais ou familiares. E, dizia que 

a última coisa que queria era encontrar apenas um 

parente, para saber dos demais. E, que se 

encontrasse apenas um parente e, dali em diante 

morresse, ele já morria satisfeito. 

Ao ouvir àquelas palavras, me comovi e, de imediato 

respondi naquela página do Facebook, que era 

Detetive Particular, e que estaria ajudando àquele 

Senhor a procurar seus parentes. Logo recebi 

inúmeros apoios, curtidas e, que falavam que 

“existiam anjos na terra”. Tipo nesses termos. Lógico 

que não me considero.  

 
Então, como àquele Senhor, ao fazer o vídeo já tinha 

falado todos os nomes dos irmãos, irmãs e dos pais, 

que queria encontrar, nem o procurei. Apenas, iniciei 

as buscas, mesmo sendo um dia de domingo a noite. 

 
Em questão de poucos minutos de buscas eu já tinha 

informações de pelo menos três irmãos daquele 

Senhor e, informações dos seus pais, os quais já 

haviam falecido, e onde haviam falecido, bem como o 

local em que foi lavrado o Atestado de Óbito. 

 
No outro dia fiz contato com o Senhor e, me 

identifiquei, falei pra Ele que tinha visto o vídeo e 

disse-lhe que eu já tinha informações de alguns 

parentes Dele. 

 
Ele humildemente me falou que não tinha dinheiro 

para pagar, sem ao menos eu dizer que havia feito 

essas buscas sem intenção de cobrar. 

 
Quando falei à Ele que, todas as informações que eu 

tinha eram de forma gratuita e, que se achasse 

interessante, para beneficiar outras pessoas que 

poderiam estar procurando parentes, que Ele 

gravasse um vídeo e, enviasse novamente àquela 

página em que Ele havia feito pedido. Esse Senhor, 

começou a chorar copiosamente e, pedi que Ele 

colocasse a chamada no modo “viva voz”, pois como 

percebi desde o início que era uma pessoa humilde e, 

que Ele estava sendo assistido por sua filha. 

 
Enfim. Repassei todos os dados, telefones, endereços 

dos familiares e, agradeci a oportunidade de falar com 

Ele, desejei-lhe toda a sorte no mundo ao reencontrar 

os irmãos. 

 
Após uma hora, recebi contato desse Senhor, que já 

havia falado com dois irmãos e, os demais, iria falar 

logo na sequência, me agradecendo por ter ajudado a 

encontrar os irmãos. 
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Faço esse relato aqui, para os senhores detetives e 

senhoras detetives, perceberem o quão é importante 

esse tipo de trabalho, pois na mesma semana, fui 

alcançado por dois excelentes clientes, que 

procuravam por parentes e, me relataram que 

assistiram ao vídeo e, gostaria de encontrar seus 

familiares. 

 
Após breve conversa, tratamos dos valores e, fomos 

para mais uma batalha para encontrar os familiares 

daqueles novos clientes. E, afirmo aos senhores que, 

também ajudei-os a localizar e, mais uma vez ficaram 

imensamente agradecidos e muitos felizes por essa 

oportunidade de reencontrar os familiares. 

 
Então é isso colegas. Não deixe a oportunidade 

passar de fazer o bem, pois fazendo o bem, o Criador 

te recompensará. Abraços e boa sorte a todos. 

 

Detetive Lira 
CONDESP 01282  

 
 

 

 

 
 

 

Entrevista 
 

O Detetive Cardoso, representante do CONDESP 

em São José dos Campos, participou no dia 20 de 

julho do corrente do programa S.O.S., podcast 

com bate papo descontraído com convidados dos 

mais variados seguimentos da sociedade e que é 

apresentado por Clebão Carvalho, programa este 

transmitido ao vivo pelo Spotify e disponível no 

Youtub.  

 

Na oportunidade o colega Cardoso falou um 

pouco de sua experiência profissional, da 

necessidade de controle da prática da atividade e, 

concluindo, comentou sobre alguns casos 

interessantes que investigou nos seus mais de 16 

anos de carreira.   
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 

 
ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DA DIRETORIA 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2021 (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 do 
CONDESP. Participantes:  Devair Quesada da Silva – Presidente, André Luis 
da Silva – Secretário, Diretor Financeiro – Cesar Fernandes. Representantes 
Regionais – Danilo Aquaroni (Campinas), Edson Frazão (São Paulo), Noedir 
Oliveira (Piracicaba), Décio Freitas (Ribeirão Preto) e Edna Rodrigues 
(Sorocaba). Deliberações: 1) Aprovado o envio à Comissão de Legislação 
Participativa de Sugestão de Projeto de Lei dando nova redação ao art. 193 
do Decreto-Lei n.º 5.452/1943, a fim de especificar como perigosa a 
atividade de investigação privada, nos termos do OF. CONDESP n.º 
0087.08.2021; 2) Aprovado o encaminhamento do OF. CONDESP n.º 
0085.08.2021 ao Relator da Sugestão n.º 05/2020, Deputado General 
PETERNELLI, reconsiderando a proposta de audiência pública para debater 
a regulamentação da profissão. Com a palavra, o Presidente Devair 
Quesada exaltou os 20 anos da criação e instalação da Comissão de 
Legislação Participativa - CLP. 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 
 
SUGESTÃO N.º 13/2021 
Dá nova redação ao inciso II do art. 193 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943.  
O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º O inciso II do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar 
com a seguinte redação: Art. 193. 
(...) .................................................................................................................. 
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial e de investigação particular. (NR)  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.  
 
JUSTIFICAÇÃO  
Na forma do artigo 5º, parágrafo único, da Lei n.º 13.432 de 11 de abril de 
2017, mediante a anuência do Delegado de Polícia, o detetive particular 
contratado pela parte interessada ou, na hipótese de crime de homicídio, 
por familiares da vítima poderá colaborar com a investigação policial em 
caráter excepcional, sem contudo contar com apoio de recursos humanos 
e materiais do Estado, consequentemente, esse profissional da iniciativa 
privada estará sujeito a represálias e atentados contra sua integridade física 
por parte do autor, coautores ou partícipes do crime.  
Os profissionais detetives particulares, pertencentes à família dos Agentes 
de Investigação e Identificação, segundo as Condições Gerais de Exercício 
da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, Código 3518-05, aprovada 
pela Portaria n.º 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego, adequada 
e estruturada no padrão internacional de codificação (CIUO-88) da 
Organização das Nações Unidas - ONU, através da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, estão sujeitos à pressão e a risco de morte 
no exercício de suas atividades.  
Certos de que os nobre deputados e deputadas que compõem esta 
Comissão ratificarão a relevância dessa demanda, esperamos poder contar 
com o seu imprescindível apoio para a aprovação da presente Sugestão e 
sua conversão em Projeto de Lei. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
 
Resolução DIR n.º 37/2021 
“Cria e regulamenta a emissão da DSF - Declaração de situação de Filiação 
e da outras providencias”. 

O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do 
disposto pelo art.75 2ª Consolidação do Estatuto c/c o art. 4º da Resolução 
DIR n.º 9/2021, aprovada pela AGE de 26/02/2021, FAZ SABER:  
Art. 1º Os associados poderão comprovar sua regularidade como 
integrantes dos quadros do CONDESP, inclusive, perante seus clientes por 
meio da DSF - Declaração de Situação de Filiação Regularidade de Inscrição. 
§ 1º A DSF terá validade em todo o território nacional. 
§ 2º A DSF será expedida, exclusivamente, no formato digital pela 
Secretaria Geral do CONDESP, conforme modelo a ser fixado. 
§ 3º A DSF terá prazo de validade de 30 (trinta) dias, contados da data da 
sua emissão. 
Art. 2º A DSF será expedida sempre que solicitado pelo profissional afiliado.  
Parágrafo único. A DSF tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a 
regularidade do profissional junto ao CONDESP na data da sua emissão, 
enquanto não for implantado o sistema de consulta pública no sítio da 
entidade. 
Art. 3º A Declaração de que trata o artigo 1º será liberada para emissão 
somente quando o associado requerente não possuir débito de qualquer 
natureza perante o Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo – CONDESP. 
§ 1º Nos casos de parcelamentos de débitos, a emissão da DSF somente 
será permitida se a quitação das parcelas estiver em dia. 
§ 2º Para a emissão da DSF, o associado deverá estar com seu registro ativo, 
sendo vedada a emissão da Declaração àqueles com registro baixado ou 
suspenso, até o restabelecimento do registro, bem como aos que tiveram 
sido excluídos dos quadros do CONDESP nos termos das regras estatutárias 
e regimentais em vigentes.   
Art. 4º Ficam convalidadas as DSFs já emitidas até a publicação desta 
Resolução.  
Art. 5º Revogada a Resolução DIR n.º 28/2021 (BID 20, Pág. 4).  
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva  
Presidente 
03/09/2021. 
 
Resolução DIR n.º 38/2021 
Dispõe sobre a assinatura e a guarda eletrônicas dos documentos. 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do 
disposto pelo art.28, inciso XV, da 2ª Consolidação do Estatuto c/c o art. 4º 
da Resolução DIR n.º 9/2021, aprovada pela AGE de 26/02/2021, FAZ 
SABER:  
Art. 1º É válida a utilização de certificação digital no padrão ICP-Brasil, ou 
outra normatizada por lei específica, para a criação e assinatura eletrônica 
de documentos no âmbito do CONDESP. 
Parágrafo único: O arquivo eletrônico que contém documentos digitais 
deve ser apresentado no formato Portable Document Format (PDF). 
Art. 2º Será válida a guarda em meio eletrônico dos documentos assinados 
manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta Resolução, pelo 
período correspondente exigido na legislação vigente. 
§ 1º Excepcionalmente poderá, mediante justificação da parte, ser aceita a 
apresentação do documento em papel quando a geração do mesmo em 
formato digital se mostrar comprovadamente inviável, seja em razão de sua 
natureza, finalidade e ou necessidade conferência. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no BID. 
Publique-se 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
17/09/2021 
 
Ato Administrativo n.º 60/2021 
“Concede o título de Membro Honorário à personalidade que especifica” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 68, da 2ª 
Consolidação do Estatuto Social RESOLVE: 
Art.1º Fica concedido o título de “Membro Honorário” ao Deputado 
Federal GENERAL PETERNELLI. 
Art. 2º O título a que se refere o artigo 1º será oportunamente entregue 
pelo Representante do CONDESP na cidade de São Paulo. 
Publique-se. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
03/09/2021. 


