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A honraria, prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal de
São Paulo, foi concedida ao CONDESP pelas contribuições à
sociedade paulistana por iniciativa do vereador Mario Covas Neto,
autor do requerimento de convocação de Sessão Solene em
homenagem ao Dia do Detetive Particular. A solenidade ocorreu
no último dia 26, às 19h, no salão nobre da Câmara com as
presenças do vereador proponente, dos representantes das
entidades coirmãs ORDPB, SINDESP, SINDEP e dos
profissionais que compareceram ao evento (Fotos na pág. 2).

Graduação a distância. Ligue:

0800 702 0500
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Perito Judicial recebe o título de
Membro Honorário do Condesp

O condecorado foi o Dr. Sidney de Paula, graduado em
tecnologia em redes de computadores, membro da
Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São
Paulo – APEJESP.
A entrega do título ficou a cargo da vice-presidente do
CONDESP Jacqueline Morais, que o fez no evento
oficial da Câmara de São Paulo reportado nesta edição.

2

“A Nossa Proposta de Aprimoramento da
Lei do Detetive Particular”
Aguardamos o exame pela Comissão de

Profissional ou equivalente reconhecidos, expedido

Legislação

por instituição de ensino superior credenciada pelo

Participativa

da

Câmara

dos

Deputados da Sugestão n.º 23/2019, proposta

Ministério da Educação;

do CONDESP, a qual está sob a relatoria do

III – aos diplomados em curso superior similar, no

deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG).

exterior após a revalidação do diploma, nos termos

A versão revisada do anteprojeto de lei abaixo

da legislação em vigor;

reproduzido, cujo recebimento foi acusado

IV – aos não diplomados que em 180 (cento e

pela secretária parlamentar do gabinete do

oitenta) dias, a partir da data da publicação desta

deputado em Brasília (DF), poderá, a juízo do

Lei, requeiram o registro profissional, desde que

relator, ser incorporada ao texto apresentado

comprovem a inscrição seja como detetive particular

na CLP em 4 de julho de 2019. Vejamos:

autônomo ou profissão similar, empregado ou
empresário na atividade de investigação particular

ANTEPROJETO DE LEI

nos últimos dois anos anteriores.
Parágrafo único. O requisito de que trata o inciso I
não será exigido dos profissionais que se

“Acrescenta dispositivos à Lei n.º 13.432, de 11 de

enquadrem nos termos do inciso IV deste artigo.”

abril de 2017, que dispõe sobre o exercício da

“Art. 1º-B O detetive particular no exercício do seu

profissão de detetive particular”.

múnus privado exerce atividade de risco ou de
ameaça à sua integridade física, assegurada a

O Congresso Nacional decreta:

categoria profissional a concessão do porte de arma

Art. 1º. A Lei n.º 13.432, de 11 de abril de 2017,

de fogo de uso permitido na forma da Lei n.º 10.826,

passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 1º-A,

de 22 dezembro de 2003.”

1º-B, 2º-A, 2º-B, 2º-C, 4º-A, 6º-A e 6º-B:

“Art. 2º-A As empresas ou agências de detetives
particulares poderão celebrar contratos de parceria,

“Art. 1º-A O exercício da profissão de detetive

por escrito, nos termos definidos nesta Lei, com os

particular, observadas as condições de habilitação e

profissionais que por conta própria desempenham a

as demais exigências desta Lei, é assegurado:

atividade de investigação particular.

I – aos que apresentem certidão negativa de

§ 1º As agências e os profissionais de que trata

sentença condenatória criminal transitada em

o caput, ao atuarem nos termos desta Lei, serão

julgado;

denominados

II – aos portadores de diploma de conclusão de

parceiro, respectivamente, para todos os efeitos

curso

jurídicos.

superior

tecnológico

em

Investigação

agência-parceira

e

profissional-
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§ 2º A agência-parceira será responsável pela

e econômica e, na ausência desses, pelo órgão local

centralização dos pagamentos e recebimentos

competente da Secretaria Especial do Trabalho do

decorrentes das atividades de prestação de serviços

Ministério da Economia, perante duas testemunhas.

profissionais realizadas pelo profissional-parceiro na

§ 8º O profissional-parceiro, mesmo que inscrito

forma da parceria prevista no caput.

como pessoa jurídica, será assistido pelo seu

§3º A agência-parceira realizará a retenção de sua

sindicato de categoria profissional e, na ausência

cota-parte percentual, fixada no contrato de

deste, pelo órgão local competente do Ministério da

parceria, bem como dos valores de recolhimento de

Economia.

tributos e contribuições sociais e previdenciárias

§ 9º São cláusulas obrigatórias do contrato de

devidos pelo profissional-parceiro incidentes sobre a

parceria, de que trata esta Lei, as que estabeleçam:

cota-parte que a este couber na parceria.

I - percentual das retenções pela agência-parceira

§ 4º A cota-parte retida pela agência-parceira

dos valores recebidos por cada serviço prestado

ocorrerá a título de atividade de aluguel de bens

pelo profissional-parceiro;

móveis e de equipamentos tecnológicos para o

II - obrigação, por parte da agência-parceira, de

desempenho das atividades de serviços de

retenção e de recolhimento dos tributos e

investigação privada e/ou a título de serviços de

contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo

gestão, de apoio administrativo, de escritório, de

profissional-parceiro em decorrência da atividade

cobrança e de recebimentos de valores transitórios

deste na parceria;

recebidos de contratantes, e a cota-parte destinada

III - condições e periodicidade do pagamento do

ao profissional-parceiro ocorrerá a título de

profissional-parceiro, por tipo de serviço oferecido;

atividades de prestação de serviços profissionais

IV - direitos do profissional-parceiro quanto ao uso

especializados de detetive particular.

de bens, instalações ou equipamentos tecnológicos

§ 5º A cota-parte destinada ao profissional-parceiro

necessários ao desempenho das atividades

não será considerada para o cômputo da receita

profissionais, bem como sobre o acesso e circulação

bruta da agência-parceira ainda que adotado

nas dependências da agência;

sistema de emissão de nota fiscal unificada ao

V - possibilidade de rescisão unilateral do contrato,

consumidor.

no caso de não subsistir interesse na sua

§ 6º O profissional-parceiro não poderá assumir as

continuidade, mediante aviso prévio de, no mínimo,

responsabilidades e obrigações decorrentes da

trinta dias;

administração da pessoa jurídica da agência-

VI - obrigação, por parte do profissional-parceiro, de

parceira, de ordem contábil, fiscal, trabalhista e

manutenção da regularidade de sua inscrição

previdenciária incidentes, ou quaisquer outras

perante as autoridades fazendárias.

relativas ao funcionamento do negócio.

§ 10 O profissional-parceiro não terá relação de

§ 7º O contrato de parceria de que trata esta Lei será

emprego ou de sociedade com a agência-parceira

firmado entre as partes, mediante ato escrito,

enquanto perdurar a relação de parceria tratada

homologado pelo sindicato da categoria profissional

nesta Lei.”
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“Art. 2º-B Cabem a agência-parceira a preservação

V – pesquisar e obter dados e informações

e a manutenção das adequadas condições de

disponíveis em órgãos públicos ou privados;

trabalho do profissional-parceiro, especialmente

VI – elaborar informes, pareceres técnicos, relatórios

quanto aos seus equipamentos e instalações,

de investigação ou diligências investigatórias e

possibilitando as condições adequadas ao exercício

laudos pertinentes aos casos que lhes forem

profissional.

confiados, segundo os preceitos desta Lei e os

“Art. 2º-C Configurar-se-á vínculo empregatício

regulamentos de natureza ética e técnica da

entre a pessoa jurídica da agência-parceira e o

profissão, abstendo-se de conclusões que não se

profissional-parceiro quando:

apoiem nos dados, informações ou provas

I - não existir contrato de parceria formalizado na

coletadas;

forma descrita nesta Lei;

VII – orientar, dirigir, assessorar e prestar

II – o profissional-parceiro desempenhar funções

consultoria, no âmbito de sua especialidade;

diferentes das descritas no contrato de parceria.”

VIII – ministrar disciplinas específicas dos cursos de

“Art. 4º-A Compete ao detetive particular:

graduação para o exercício profissional, realizar

I – realizar investigação defensiva que, sem prejuízo

estudos, pesquisas, atuar em treinamentos e em

de outras finalidades, se orientará especialmente

atividades de extensão acadêmica e profissional.

para à constituição de acervo probatório lícito para a

§1º As atribuições deste artigo são permitidas as

solução da questão do interesse do contratante o

outras

qual, à juízo pessoal ou de seu advogado, no todo

qualifiquem para tanto.

ou em parte poderá ser apresentado em processos

§ 2º Quando a execução de diligências que, por suas

judiciais ou administrativos para a tutela de seus

particularidades, possam dar causa à abordagem do

direito;

detetive particular pelos agentes dos órgãos de

II – entrevistar em qualquer lugar, de forma discreta

segurança pública para fins de averiguação, ele

e reservada, por registro escrito, áudio e/ou vídeo,

poderá apresentar-se na delegacia de polícia

pessoas acerca do objeto da investigação e com o

judiciária, base da guarda civil ou unidade da polícia

consentimento destas;

militar mais próxima, comunicando, por escrito, os

III – realizar a observação discreta de locais, pessoa

dias e horários, o veículo, e, sempre que possível,

ou pessoas envolvidas no caso sob investigação, em

os locais onde poderá ser localizado, a fim de evitar

espaços públicos livres ou acessíveis ao público,

prejuízos a seus serviços e aos das autoridades

registrando fotografias, áudios e/ou vídeos do que

policiais e seus agentes.”

julgue relevante;

“Art. 6º-A O detetive particular ainda deverá

IV – com a autorização expressa do interlocutor, na

observar as Normas Brasileiras de Investigação

hipótese de produção de prova para a defesa do

Profissional (NBIP), conjunto de regras que serão

contratante, utilizar-se dos meios tecnológicos para

editadas

obter gravações telefônicas ou ambientais em

profissional, dispondo acerca

formato digital;

doutrinários, princípios, padrões, diretrizes técnicas

profissões

como

regulamentadas

requisito

para

o

que

se

exercício

dos conceitos
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e procedimentos necessários à adequada prática da
profissão.”
“Art. 6º-B Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a autarquia com personalidade jurídica, forma
federativa, autonomia administrativa, patrimonial e
receita própria para controlar, normatizar e fiscalizar
a profissão no território nacional.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Dilson Antônio Zanetti (1), Douglas Sallles
Ramos (5), Eduard Haas (14), Gedalva Elias
Calheiros (1), Marcos da Cruz e Souza (6) e
Noedir Carlos de Oliveira (20)

Parabéns !!!
Não é proibida a reprodução, no todo ou em parte,
das matérias desta publicação desde que citada a
fonte (Art. 29, inciso I, da Lei n.º 9.610/1998)

Austeridade e amor à profissão !
Calheiros ressalta que seu interesse pela profissão
nasceu em uma ida ao estado de São Paulo em
1989. Reunindo praticamente 3 décadas de carreira
o detetive Calheiros, proprietário da empresa
Calheiros Confidencial Ltda, é uma referência nesse
mercado nas Alagoas, gozando de reputação por
atuar com ética, elevado padrão e eficiência em
casos matrimoniais, comerciais, industriais e, na
linha da investigação defensiva, inclusive coletando
provas para processos judiciais em favor de pessoas
e de organizações.

Neilton Detetive Calheiros Bento, é seu nome civil na
carteira de identidade, revela que seus contratantes
são maior parte pessoas de classe média alta.
“A crise econômica que afeta o nosso país fez cair
a procura por nossos serviços, mas temos fé no novo
governo e na retomada do emprego e do
crescimento da economia”, afirmou.
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