Sexta-feira, 24 de abril de 2020.
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BID 9 Página | 1

ao

competência legiferante do presidente da República que é

requerimento dirigido à Secretária da

quem pode criar serviços públicos ou implementar novas

CONDESP

aguarda

resposta

Receita Federal
No expediente citado, encaminhado em janeiro deste ano
por meio eletrônico (Prot. NUP n.º 14021.101312/202001), o Conselho pede ao secretário especial da Receita

atribuições para órgãos da administração federal, isso sem
falar que poderia ter sido devolvido ao autor pelo
presidente Rodrigo Maia com base no art. 137, § 1º, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara. Mal redigido e sem a
técnica legislativa dada pela Lei Complementar n.º 95/98.

Federal, José Barroso Tostes Neto, o reexame da negativa

Na última sexta-feira (2 de abril) o deputado federal pelo

de inclusão da profissão de detetive particular nas

estado de Alagoas Isnaldo Bulhões (PMDB/AL) devolveu o

atividades permitidas ao Micro Empreendedor Individual.

projeto sem manifestação declarando-se impossibilitado

Em dezembro último, o secretário executivo do CGSN Comitê Gestor do Simples Nacional por meio do ofícioCGSN/SE N.º 29/2019 informou que, consoante o art. 18-A,
§ 1º e § 4º, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º
123/2006, a ocupação do detetive por se caracterizar
atividade intelectual, de natureza técnica, regulamentada

de levar a cabo o encargo. O que também merece destaque
é que um camarada de SC e outro do RJ, chegaram a
anunciar o deputado Capitão Augusto (PL/SP) como o
“novo” relator da matéria, até mesmo sem poderem
ignorar que jamais existiu designação anterior de relatoria
para esta proposta na CTASP.

pela Lei n.º 13.432/17, não foi incluída no rol das permitidas

Tal informação (ilustrada com foto dos tais ao lado do

ao MEI (Anexo XI) da resolução CGSN n.º 140.

citado parlamentar e que foi – obviamente - removida

O CONDESP sustenta no pleito que a profissão foi
reconhecida e não regulamentada, propondo ao secretário
da Receita que inste a procuradoria do Ministério da
Economia a manifestar-se sobre o alcance da aludida
norma reguladora o que, se for acolhido, poderá resultar
em posicionamento favorável ao interesse da categoria.

pouco tempo depois) lançaram nas redes sociais na semana
que antecedeu a Assembleia Nacional dos Detetives,
realizada em Brasília em 10/10/2019. Sem depreciar o
elogiável esforço dos organizadores do evento, dirigentes
de duas associações que se autoproclamam as principais
representantes da categoria no país e que, no entanto, lá
não reuniram ao menos 27 profissionais representando,
assim, simbolicamente os estados-membros da federação

Tramitação do Projeto de Lei n.º 9323/17

brasileira.

A proposta de abertura de registro na Polícia Federal para

Estamos antenados na tramitação dessa proposta na

detetives, objeto do indicado projeto do deputado Peninha

Câmara dos Deputados e na expectativa do resultado de

Mendonça (PMDB/SC), o qual há mais 2 anos está na

sua análise na comissão de mérito com o concurso dos

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

pareceristas da Consultoria Legislativa que prestam

da Câmara, vai tardar um pouco mais. Cabe a CTASP emitir

assessoramento técnico às comissões do legislativo federal.

em caráter conclusivo parecer de mérito sobre a matéria.
Verifica-se de plano que o projeto possui vício material

Décio Freitas
Jornalista

insanável, o controle administrativo que propõe não se

Reg. Nº MTE 0087732/SP

amolda ao requisito de capacidade técnica fixado pela texto
constitucional como condicionante para o livre exercício da
profissão em pauta. Ademais, no aspecto material usurpa
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“A investigação defensiva como uma

mandatário com poderes expressos, poderá tomar iniciativa de
identificação de fontes de prova durante a fase da investigação

necessidade democrática”

criminal, inclusive podendo coletar depoimentos desde que
Rodrigo Oliveira de Camargo e Gabriel Bulhões

precedidos de esclarecimentos sobre seus objetivos e do
consentimento do entrevistado.

Os sistemas inquisitório e acusatório, bem como os princípios que
os informam, são produtos de épocas e necessidades diferentes,

Por isso, BALDAN defende que a demarcação dos elementos de

sendo hoje compreendido como um fator que indica a aderência

convicção contidos no inquérito transcendem a função acusatória,

de uma nação constitucionalizada a um projeto democrático: em

pois a investigação também possui função intransitiva que impõe

geral, países com maior ou mais recente histórico de governos

uma apuração legítima não condicionada ou subordinada

autoritários e opressores tendem a apresentar mais traços

exclusivamente pelas razões da acusação, o que revela

inquisitivos em suas legislações processuais, ao passo que países

dissimulada antecipação de instrução em favor de uma única

com governos tidos como democráticos e melhor estabelecidos

parte.

gravitam

em

direção

a

caracteres

de

um

sistema

preponderantemente acusatório (LOPES JR., 2005, p. 155-156).

Cabe assim à autoridade investigante manter também um papel
de equidistância entre aqueles que se converterão, no futuro,

A escolha dos elementos nucleares de cada modelo é

partes adversas no processo penal. Sua atuação deverá estar

“condicionada por juízos de valor em virtude da conexão que

orientada pela neutralidade, pois se persistirmos pensando a

indubitavelmente pode ser instituída entre sistema acusatório e

finalidade da investigação criminal sob o prisma exclusivo dos

modelo garantista e, por outro lado, entre sistema inquisitório,

interesses acusatórios, seguiremos reduzindo a incidência dos

modelo autoritário e eficiência repressiva” (FERRAJOLI, 2002, p.

direitos da defesa, pois, ainda que presentes na etapa judicial,

452).

deficientes na fase preliminar (BALDAN, 2017, pp. 388-389).

A paridade de armas no processo penal é uma necessidade

Neste contexto, pensar a paridade de armas em sua concepção

democrática, a qual visa o aprimoramento das instituições que

moderna significa reconhecer que nenhuma das partes pode

compõem o sistema de justiça e a observância concreta de

postar-se em uma posição desvantajosa em relação à outra, o que

direitos e garantias fundamentais.

deve ser assegurado em qualquer momento da persecução penal
estatal, bastando que haja qualquer imputação formal e material.

Tudo isso porque a Constituição Federal instituiu o sistema
processual penal acusatório, com a delimitação de papéis bem

Essa

interpretação

decorre

da

análise

sistemática

da

definidos e que permitem um equilíbrio pela equidistância da

jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos do Homem e do

acusação e da defesa ao órgão julgador, devendo essa condição

Tribunal Penal Internacional, que ampliam o conceito de acusação

ser reconhecida em todas as fases do exercício do jus

à apuração preliminar e asseguram direitos específicos ao

puniendi estatal, inclusive na investigação preliminar.

imputado nesta fase da persecutio criminis (BALDAN, 2017, p.
390).

Movimentos político criminais contemporâneos fundamentam
projetos de reformas e concretizam normas que conferem ao ente

Elementos estruturantes do devido processo legal, como a

privado a capacidade de produção de atos de investigação

necessidade de regramento legal emanados do poder legislativo e

durante a apuração preliminar, atividade antes concentrada e

amparado em disposições justas e razoáveis, a existência de

condicionada à discricionariedade da autoridade pública.

instrumentos formais adequados de aplicação dessas normas
jurídicas e a condição de equilíbrio entre os sujeitos e os reflexos

O PLS 156/2008, que propõe a reforma global do Código de

dessas práticas na legislação seriam os elementos identificadores

Processo Penal, dispõe sobre a faculdade outorgada ao

da (i)legalidade da atuação estatal no processo penal (BALDAN,

investigado que, a seu favor e por intermédio de advogado ou

2014, p. 156-184).
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É bem verdade que a proposição da extensão do contraditório à

assento no sistema de justiça criminal, é necessário reconhecer

fase preliminar poderia criar um duplo transtorno: frustrar a

que os elementos que são resultado de sua apuração podem

realização de atos de investigação que exijam sigilo sobre o seu

aportar livremente na fase preliminar ou no processo penal.

desenvolvimento e criar indiscutivelmente a ocorrência de duas
fases de instrução, uma conduzida pela autoridade policial e outra

Ainda que MACHADO (2018, p. 164) estabeleça que a relação

conduzida pela autoridade judicial (SAMPAIO, 2017, p. 353).

entre detetive particular e autoridade policial seja uma relação de

Entretanto, admitindo que o nosso sistema atual possibilita de

colaboração do primeiro para com a segunda e sujeita ao seu

forma legal a intromissão do conteúdo do inquérito policial na

poder discricionário, deve-se reconhecer que os efeitos

formação da decisão judicial, a investigação policial com plenitude

produzidos pelos elementos colhidos pelo detetive particular não

contraditória poderia inserir a atividade definitivamente dentro

se limitam ao inquérito policial, e podem permear o processo

do marco democrático, legitimando o conteúdo das decisões

penal por outros meios, além de produzir efeitos em processos

judiciais amparadas nos elementos lá produzidos (SAMPAIO,

nas searas cível e administrativa.

2017, pp. 361-362).
Também, podemos discordar da classificação atribuída pelo autor
Investigação penal efetiva e redimensionamento das estruturas

entendendo a atividade do detetive particular como espécie de

de poder

investigação privada; parece-nos que se trata de um meio de

MACHADO define a investigação privada como gênero, sendo

obtenção da prova a serviço da investigação preliminar e do

aquela que conduzida por um ente não estatal e vinculada a um

processo.

caso penal, a ser realizada informalmente pelo próprio
interessado, por um detetive particular ou conduzida por um

Investigação defensiva

defensor privado.

Já a investigação defensiva, esta sim espécie da investigação
privada, consiste na possibilidade de o imputado realizar

Para nós, o conceito de investigação preliminar privada é mais

diretamente a investigação do fato criminoso por intermédio de

abrangente, e consiste na sequência de diligências e técnicas de

seu defensor, com o intuito de reunir elementos de convicção que

apuração realizadas por particulares visando resguardar a tutela

lhe sejam favoráveis (MACHADO, 2018, p. 165).

judicial dos interesses de pessoas físicas ou jurídicas, que
possibilitam a produção direta ou indireta de atos de

No mesmo sentido, BALDAN entende por investigação defensiva

investigação latu sensu sobre elementos que envolvem a

o

apuração de um fato, favoráveis ou não aos interesses do

desenvolvido, em qualquer fase da persecução criminal, inclusive

investigante, por intermédio de agente constituído para este fim

na antejudicial, pelo defensor, com ou sem assistência de

e para a catalogação dos elementos de informação obtidos.

consulente técnico e/ou investigador privado autorizado,

complexo

de

atividades

de

natureza

investigatória

tendente à coleta de elementos objetivos, subjetivos e
Importante ressaltar que a busca de elementos por particulares

documentais de convicção, no escopo de construção de acervo

consiste em mero ato de investigação de apuração de forma

probatório lícito que, no gozo da parcialidade constitucional

precária, ao que os arts. 28, 46, §1º e 67, I do Código de Processo

deferida, empregará para pleno exercício da ampla defesa do

Penal atribuem a condição de “peças de informação”.

imputado em contraponto à investigação ou acusação oficiais
(AZEVEDO; BALDAN, 2004, pp. 6-8).

Não deve ser classificada como procedimento, pois consistem em
meras informações coletadas por particulares e entregues à

A atividade da investigação defensiva

autoridade condutora da investigação preliminar para análise da

No plano internacional, a atividade de investigação pela defesa

conveniência de sua utilização durante a persecução penal

encontra salvaguarda no Pacto Internacional dos Direitos Civis e

(MACHADO, 2018, pp. 162-163).

Políticos (1966), que coroa os direitos a “dispor do tempo e dos

Por sua vez, a investigação por detetive particular encontra-se

meios necessários à preparação de sua defesa” (art. 14, 3, b) e

disciplinada na Lei 13.432/2017 e, ainda que o ofício não tenha

“obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de
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defesa nas mesmas condições de que dispõem as de acusação”

importância. Sua prática atribui maior ressonância aos anseios da

(art. 14, 3, e); na Convenção Americana de Direitos Humanos, que

defesa e dos próprios cidadãos, que garantem seus direitos

determina a “concessão ao acusado do tempo e dos meios

através dos seus advogados, na medida em que oferecem mais

necessários à preparação de sua defesa” (art. 8, 2, c), bem como

condições materiais para instrumentalizar, do ponto de vista

o “direito da defesa de (…) obter o comparecimento, como

probatório, suas teses e pleitos.

testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz
sobre os fatos” (art. 8, 2, f); assim como o Estatuto de Roma do

Investigação defensiva e mudança de cultura

Tribunal Penal Internacional, o qual igualmente se preocupa em

É bem verdade que essa nova forma de atuação exige uma

assegurar aos acusados o direito a dispor do tempo e dos meios

mudança significativa de cultura, estrutura, postura e perspectiva,

necessários à preparação das suas defesas (art. 67, 1, b), obter o

não apenas por parte das instituições responsáveis pela

comparecimento das testemunhas de defesa na mesma condição

persecução penal, como dito anteriormente, mas também por

das testemunhas da parte processual acusadora e “apresentar

parte daquele (e para aquele) que conduz a defesa e que passa a

defesa e a oferecer qualquer outra prova admissível, de acordo

ter postura nitidamente proativa na defesa dos interesses de seus

com o presente Estatuto” (art. 67, 1, e).

constituintes.
Grande parte das cultura e estrutura herdadas do sistema

Como elementos constitucionais fundantes, pode-se referir os

inquisitorial não é compatível com o sistema agasalhado pela

princípios da legalidade (art. 5º, II, CF), investigante natural (art.

Constituição Federal, o acusatório, advertindo COUTINHO (2017)

5º, LIII, CF), igualdade (art. 5º, caput, CF), do devido processo

sobre a necessidade de que estejam todos tecnicamente

legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,

adequados à mudança, adaptados a uma nova mentalidade

LV, CF), publicidade (art. 37, CF), inadmissibilidade de provas

democrática e adversarial, pois não basta a mera alteração

ilícitas (art. 5º, LVI, CF), duração razoável da investigação (art.

legislativa.

5º, LXXVIII, CF), presunção de não-culpa e não auto-incriminação
(art. 5º, LVII, CF) (BALDAN, 2014, p. 156-184), sendo possível,

A quebra da inquisitorialidade passa por uma reengenharia do

ainda, alegar que a segurança pública é direito e responsabilidade

sistema e das estruturas do processo penal brasileiro, que, de tão

de todos (art. 144, CF).

antigos, já estão incorporados às práticas cotidianas dos
operadores do sistema de justiça criminal como um todo. Eles

Aspectos essenciais da investigação defensiva

nem mais percebem sua postura antidemocrática (NETO, 2017, p.

Além disso, há uma acentuada relevância quanto ao aspecto do

133).

controle da legalidade nas persecuções penais, quando se lançam
novos olhares sobre a forma de atuar dos agentes estatais, desde

Isso pressupõe, ainda, a redistribuição das tarefas na produção de

os integrantes das forças de segurança pública, passando pelos

elementos de investigação na fase preliminar, o que nem sempre

órgãos ministeriais e desembocando no próprio Judiciário.

é visto com bons olhos por parte daqueles cujos poderes e
possibilidades antes recaiam com exclusividade. Os poderes de

Significa, para além do avanço em relação ao direito de defesa do

investigação, que antes repousavam nas mãos dos membros de

acusado e à ampliação do campo de atuação do sistema de justiça

polícia e do Ministério Público, agora deverão ser divididos com

criminal, uma importante ferramenta para estabelecer um

entes privados, circunstância que irá gerar o redimensionamento

equilíbrio entre a atuação da defesa e do Ministério Público

das estruturas responsáveis pela investigação preliminar.

durante a fase preliminar, já que a este são outorgados poderes
investigatórios que não são concedidos àquela (MACHADO, 2018,

Há, desta forma, uma especial finalidade preventiva na

p. 165).

investigação defensiva, que serve em alguns momentos para
fomentar a legalidade na atuação dos agentes estatais e, em

Apesar de ser uma atividade já desenvolvida em outros países

outros, para viabilizar as responsabilizações dos eventuais desvios

como Itália e Estados Unidos, a investigação defensiva é um tema

e excessos cometidos por esses mesmos. É importante perceber

com poucas análises feitas no Brasil, porém de extrema
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que a potencialidade da segunda medida acarreta um efeito
pedagógico que fomenta a primeira.
Apesar das mencionadas características positivas do uso da
investigação defensiva como instrumento de promoção da

José Arnold, 68 anos,

almejada paridade de armas entre acusação e defesa, dentro do

natural

sistema acusatório, não se pode olvidar que se trata de instituto

de

Blumenau

complexo.

(SC),

A análise de complexidade exige o enfrentamento de

prestigiado Instituto de

complicadores por parte de seus teóricos e aplicadores, tendo em

Investigações Científicas

vista que as reflexões acerca das implicações morais e éticas

diplomado

pelo

e Criminais (RJ), exerce a

devem mapear um plexo de deveres e limitações àquele que se

profissão desde 81. É,

propõe a executar a prática investigativa.

reconhecidamente, um dos pioneiros da atividade na
Investigação defensiva e inquérito defensivo
No Brasil, recentemente foi aprovado junto ao Conselho Federal
da OAB o Provimento n.º 188/2019, que regulamenta o exercício

região metropolitana do Vale do Itajaí. Em quase 40
anos de carreira, adquiriu expertise em investigações

da prerrogativa profissional do advogado para a realização de

empresariais, conjugais e criminais. Participou

diligências investigatórias e de presidência de inquérito defensivo,

ativamente da comissão que atuou no Congresso

possibilitando viabilizar em seu âmbito de atuação uma defesa de

Nacional pela aprovação da Lei n.º 13.432/17 (Lei do

alta performance, por meio de técnicas de instrumentalização e
antecipação probatória das demandas judiciais, o que militará em

Detetive), como representante da categoria pelo

favor de uma real paridade de armas no processo penal e da

estado de Santa Catarina. O renome que possui no

efetivação do devido processo legal substancial.

mercado decorre de sua atuação na profissão com

Com ela, seria possível identificar uma série de benefícios pelo uso

inquestionável talento e muito profissionalismo.

da prática para o sistema de distribuição de justiça criminal, como

Edna Rodrigues, nascida

um maior aprofundamento do campo de cognição dos fatos a
partir das ponderações apresentadas pela defesa; um maior

em Goioêre-PR, formada

equilíbrio nas investigações, hoje mais orientadas no sentido de

pela Central Única Federal

confirmar teses incriminadoras; a possibilidade de melhor

dos Detetives (2008), é

esclarecimento sobre o caso penal que será convertido em objeto

inscrita nos quadros do

da acusação formalizada; a partir daí, a identificação (e possível

CONDESP desde

ampliação) de casos que comportam soluções alternativas,

2013,

representando a entidade

reduzindo todos os custos inerentes à tramitação dos processos e,
finalmente; a antecipação de questões fáticas e jurídicas de

em Sorocaba, importante metrópole, a quarta maior do

interesse da defesa, tudo isso possivelmente acarretando em uma

estado, batizada de a Manchester Paulista, cidade aonde

tramitação mais célere do processo.

reside e atua.

“O nosso Conselho faz um trabalho

associativo diferenciado das demais associações, e foi
por esse motivo que me afiliei. Tenho muito orgulho de
fazer parte do CONDESP”, concluiu Edna.
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constante atualização e rigorosa obediência aos
fundamentos deontológicos e legais que guiam essa
profissão”, destacou o detetive Falcão.
José Carlos de Souza, 46
anos,

paranaense

Umuarama,

Ronan Pires, 33 anos,

de

natural de Goiânia (GO),

formado

formado há 8

pelo Instituto Padre Reus
(IPR-RS),

abraçou

a

profissão em 2014, e,
atualmente,
própria

dirige

a

empresa,

a

Agência

segundo maior polo moveleiro do Paraná. Associado
desde 2015, cursando a graduação tecnológica em
Investigação Profissional pela Uninter (PR), Souza diz que
“ser detetive é para ele um sonho realizado”. Além de
representar o CONDESP no estado, o detetive Souza
também é presidente de Conselho de Ética e Disciplina
da entidade.
Marcos

Padovan,

filiado

ao

CONDESP

desde

2018,

também

aluno

da

Uninter,

executa trabalhos em
todas os campos da

Umuarama

Investigações, sediada em sua cidade natal que é o

anos,

investigação particular e
possui experiência no levantamento de provas para fins
extrajudiciais e judiciais. Com escritório localizado em
Senador Canedo, o detetive Pires atende a toda Região
Metropolitana

de

Goiânia,

inclusive

executando

investigações em outros estados. Atualmente ocupa o
cargo de representante regional do Conselho (DF e
Goiás).

41

Marcelo Cardoso, 43

anos, nascido em Jundiaí

anos (à direita na

(SP),

pela

foto), natural de Mogi

Federação Brasileira de

das Cruzes, formado

Investigação,

pelo

formado

é

o

Instituto

de

proprietário da Falcão

Inteligência Civil, está

Dourado Investigações,

há 20 anos na profissão de detetive. Proprietário da

localizada na cidade de

Agência Cardoso, Marcelo e seu sócio Alencar Lopes, 54

Araraquara, um das mais desenvolvidas do interior

anos, conjuntamente dirigem a parte administrativa e

paulista. Filiado desde 2017, aluno das primeiras turmas

operacional da empresa instalada em São José dos

do curso superior para detetive criado pela Uninter, é o

Campos (SP), cidade sede da Região Metropolitana do

representante regional do CONDESP na apelidada

Vale do Paraíba. Ambos se filiaram ao CONDESP em

Capital Mundial da Laranja, na Região Centro-Oeste do

2019. Segundo Cardoso a agência vem se destacando no

estado. “Na contratação de serviço de investigação

mercado por oferecer serviços confiáveis, focados na

privada o consumidor deve levar em consideração a

solução dos casos dos seus clientes, os quais seguem

expertise do profissional ou agência. Trata-se de uma

criteriosamente o padrão ético, técnico e legal da

atividade que exige dos agentes conhecimento técnico,

profissão (Lei n.º 13.432/17).
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Assembleia Geral prevista para maio
poderá ser adiada
Conforme divulgamos na edição anterior (BID 8, Pg.
2), a direção do CONDESP não descarta cancelar a
assembleia prevista para o dia 22 de maio em
Campinas/SP.
A razão é óbvia, uma “provável terceira prorrogação
.

da medida de isolamento social” contra a covid-19,
determinado desde 22 de março pelo governo de São
Paulo. Por ora, está CONFIRMADA!

AGNALDO DIAS NEVES (11), AUDÉCIO DE FREITAS
(15), CLAUDIO ALBERTO DE SOUZA (9), EDUARDO
LINO VIEIRA (9), FREDY ALESSANDRO DE SOUZA
FARIAS (9), e LUIZ CARLOS RAMOS (2).
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
Resolução DIR n.º 13/2020
“Aprova o Regimento Interno do Conselho de Ética e Disciplina”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no que
estabelece o art. 26, inciso IV, da 2ª Consolidação do Estatuo Social, FAZ
SABER:
Art.1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho de Ética e
Disciplina, órgão consultivo e deliberativo disciplinar do Condesp, na
forma do ANEXO I que é parte integrante desta Resolução.
Art. 2º - A presente resolução será levada à homologação da Assembleia
Geral.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, 15/04/2020.
Devair Quesada da Silva
Presidente
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
Disposição Inicial
Art. 1º Este é o regimento do processo e do julgamento das causas
atribuídas ao Conselho de Ética e Disciplina, identificado simplesmente
pela sigla CED, que é órgão permanente do Conselho dos Detetives
Particulares do Estado de São Paulo - CONDESP, nos termos dos artigos 16,
inciso IV, e 37 da 2ª Consolidação do seu Estatuto Social, aprovada pela
Assembleia Geral realizada em 2 de dezembro de 2016.
CAPÍTULO II
Da Composição
Art. 2º O Conselho de Ética e Disciplina contará com cinco membros, sendo
3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes, indicados pela Presidência do
CONDESP, como estabelecem os artigos 28, inciso XIX, e 36 do Estatuto.
Art. 3º Os membros do Conselho de Ética e Disciplina escolherão entre si
o Presidente do colegiado, pela maioria simples de votos na primeira
sessão deliberativa após a investidura por ato administrativo editado pelo
representante legal do CONDESP.
CAPÍTULO III
Do Funcionamento
Art. 4º O Conselho de Ética e Disciplina reunir-se-á quando convocado pelo
seu Presidente, por iniciativa própria, ou por solicitação de 3 (três) dos
seus membros titulares.
Art. 5º As sessões do Conselho de Ética e Disciplina para que possam
deliberar deverão contar com o quórum mínimo de 3 (três) Conselheiros.
Art. 6º Os trabalhos do Conselho de Ética e Disciplina serão desenvolvidos
em observância aos seguintes princípios fundamentais:
I - preservação da honra e da imagem das partes;
II - regimentalidade, economicidade e celeridade processual;
III - atuação com independência e imparcialidade; e
V - solicitar da Diretoria Executiva os meios materiais indispensáveis ao
seu normal funcionamento.
Parágrafo Único - A Secretaria Geral do CONDESP fica incumbida de
prestar apoio administrativo ao Conselho de Ética e Disciplina e
encarregar-se-á de:
a) comunicar a convocação aos membros do Conselho de Ética e Disciplina;
b) elaborar as pautas das sessões; c) diligenciar para que os julgamentos
possam ocorrer, sempre que possível, no mais curto espaço de tempo.
Seção I
Das Sessões de Julgamento
Art. 7º A sessões de julgamento serão presenciais ou virtuais e realizar-seão nas datas definidas pelo Conselho de Ética e Disciplina.
Art. 8º A ata das sessões de julgamento consistirá de uma exposição
Sumária dos trabalhos, dela devendo constar:
I - dia, mês e ano, horário de abertura e encerramento;
II - o nome do Presidente da sessão;
III - os nomes dos Conselheiros participantes, titulares e suplentes;
IV - o resumo das decisões adotadas, com indicação do processo, das
partes, do Relator, do autor do voto vencedor, se for o caso.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos do Conselho
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Art. 9º São órgãos do Conselho de Ética e Disciplina:
I - o seu Presidente;
II - o Plenário.
§ 1º O Conselho de Ética e Disciplina terá o assessoramento da Secretaria
do CONDESP.
§ 2º Os componentes do Conselho de Ética e Disciplina deverão ser
profissionais de conduta ilibada, sem antecedentes ético-disciplinares ou
criminais, inscritos nas fileiras do CONDESP.
§ 3º O Conselho de Ética e Disciplina, constituído como o quórum
determinado pelo art. 5º deste Regimento, é autônomo, assim como suas
decisões, não se vinculando ou se submetendo aos demais órgãos do
CONDESP.
Seção I
Do Presidente
Art. 10 São atribuições do Presidente do Conselho de Ética e Disciplina:
I - convocar e presidir as sessões de julgamento do Conselho de Ética e
Disciplina;
II - designar Relatores para os processos ético-disciplinares;
III - declarar o impedimento de membro do Conselho de Ética e Disciplina;
IV - solicitar ao Presidente do CONDESP o preenchimento de cargo na
hipótese de vacância;
V - exarar despachos homologatórios quando concordar com as medidas
recomendadas pelo Relator ou submetê-las, na forma regimental, ao
julgamento do colegiado;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e regimentais
atinentes ao funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina; e
VII - promover a execução das decisões do Conselho de Ética e Disciplina,
adotando os meios necessários para dar-lhes eficácia.
Seção II
Do Relator
Art. 11 São atribuições do Relator:
I - presidir a todos os atos do processo, salvo os que se realizarem em
sessão de julgamento, devendo:
a) assegurar a igualdade de tratamento entre as partes envolvidas;
b) agilizar, pelos meios ao seu alcance, a solução do processo;
c) mediar reuniões de conciliação, envidando esforços na solução de
conflitos entre profissionais associados ao CONDESP, em consonância com
os objetivos estatutários.
II - apresentar relatório, parecer e voto nos processos que lhe forem
distribuídos;
III - determinar à Secretaria as diligências necessárias à instrução do
processo, bem como sua inclusão em pauta para julgamento; e
IV - resolver, na área de suas atribuições, as questões incidentes.
Seção III
Do Mandato dos Conselheiros
Art. 12 Os membros do Conselho de Ética e Disciplina cumprirão mandatos
de 3 (três) anos, permitidas duas reconduções consecutivas.
Parágrafo único. O mandato dos atuais Conselheiros, titulares e suplentes,
designados pelo Ato Administrativo n.º 63/2018, expira em 29 de
setembro de 2021.
Seção IV
Dos Deveres e Responsabilidades
Art. 13 São princípios fundamentais no trabalho desenvolvido em caráter
voluntário pelos membros do Conselho de Ética e Disciplina:
I - preservar a honra e a imagem das partes;
II - atuar de forma independente e imparcial;
III - participar das sessões do Conselho de Ética e Disciplina, justificando ao
Presidente, por escrito ou via aplicativo multiplataforma de mensagens
instantâneas, eventuais ausências e afastamentos;
IV - em eventual ausência ou afastamento, instruir o substituto sobre os
trabalhos em curso;
V - declarar aos demais membros o impedimento ou a suspeição nos
trabalhos do Conselho de Ética e Disciplina; e
VI - eximir-se de atuar em procedimento no qual tenha sido identificado
seu impedimento ou suspeição.
Art. 14 Dá-se o impedimento do membro do Conselho de Ética e Disciplina
quando:
I - tenha interesse direto ou indireto no feito;
II - for seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau das partes.
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento
constitui falta grave, para efeitos disciplinares.
Art. 15 Ocorre a suspeição do membro quando:
I - for amigo íntimo ou notório desafeto de qualquer das partes;

I - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o
terceiro grau;
III - for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das
partes.
CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo
Art. 16 A apuração e condução de processo de infração ao Código de Ética
e Disciplina do CONDESP obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
social e eficiência.
§ 1º A representação processual perante o Conselho de Ética e Disciplina
não é privativa de advogado.
§ 2º Os processos ético-disciplinares não poderão ser retirados do
CONDESP pelas partes interessadas. Cópias digitalizadas de suas peças
serão fornecidas a requerimento formal de parte legítima, gratuitamente.
Seção I
Do Início do Processo Ético-Disciplinar
Art. 17 O processo ético-disciplinar objetivará o exame de infração ao
Código de Ética e Disciplina do CONDESP e será instaurado mediante
despacho do Presidente do Conselho de Ética e Disciplina, em
representação escrita.
§ 1º A representação será de iniciativa:
a) do Diretoria Executiva do CONDESP;
b) do Conselho de Ética e Disciplina;
c) da parte interessada; e
d) dos associados com inscrição regular, consoante o § 1º do art. 13 do
Estatuto do CONDESP.
§ 2º As representações de ofício de iniciativa do Presidente do Conselho
de Ética e Disciplina, poderão dar corpo a denúncias formuladas por
órgãos/autoridades públicas, por consumidores, por matérias publicadas
nos veículos de comunicação.
§ 3º A representação conterá:
a) o nome, CPF ou CNPJ e endereço completo e assinatura do autor, bem
como do profissional associado representado, integrante dos quadros do
CONDESP;
b) fundamentos da denúncia e juntada de eventuais documentos
comprobatórios.
§ 4º A representação será indeferida de plano pelo Presidente do Conselho
de Ética e Disciplina quando:
a) não se apresentar na forma indicada neste Regimento e normativas
pertinentes;
b) não refletir legítimo interesse do requerente ou da categoria
profissional;
c) não decorrer conclusão lógica da exposição dos fatos;
d) não versar sobre matéria pertinente às atribuições do Conselho de Ética
e Disciplina do CONDESP;
e) não se enquadrar em dispositivo do Código de Ética e Disciplina do
CONDESP.
Parágrafo único. É vedado o recebimento de denúncia anônima.
Seção II
Dos Atos do Processo
Art. 18 O Presidente do Conselho de Ética e Disciplina designará um de
seus membros como Relator do processo ético-disciplinar.
Art. 19 Os atos do processo ético-disciplinar não dependem de forma
determinada, salvo quando este Regimento expressamente exigir.
§ 1º Os atos processuais devem ser produzidos por escrito, em vernáculo,
com a data e o local de sua realização e a assinatura do responsável.
§ 4º Os documentos devem ser juntados ao processo em ordem
cronológica e as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas.
Art. 20 Inexistindo disposição específica neste Regimento, os atos
processuais devem ser praticados no prazo de 5 (cinco) dias.
Seção III
Da Defesa
Art. 21 Incumbe ao representado alegar toda matéria útil à defesa,
requerer provas justificando sua necessidade.
Art. 22 A defesa será apresentada por escrito e conterá, obrigatoriamente,
o telefone fixo e/ou móvel, endereço completo, e-mail para recebimento
de intimações e será acompanhada de procuração, quando subscrita por
advogado devidamente constituído.
§1º O prazo para o representado apresentar a defesa é de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da juntada aos autos do documento que
comprove a citação.
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§ 2º A não apresentação da defesa permitirá que os fatos arguidos na
representação sejam presumidos como verdadeiros, salvo se o contrário
resultar do exame dos autos.
Seção IV
Das Provas
Art. 23 Incumbe às partes a prova dos fatos que tenham alegado, sem
prejuízo dos deveres da Secretaria Geral relativamente à instrução
processual.
Art. 24 É facultada às partes arrolar testemunhas, limitadas a três, que
deverão ser qualificadas com nome e endereço completo, telefone e email.
Art. 25 O Relator, mediante decisão fundamentada, poderá determinar a
produção de provas que julgar necessárias, bem como indeferir o pedido
de produção de provas que considerar protelatórias, desnecessárias à
instrução processual.
Parágrafo único. O ônus decorrente da produção de provas será suportado
pela parte que a requerer.
Seção V
Do Sigilo Processual
Art. 26 O rito sigiloso aplicar-se-á a todos os processos ético-disciplinares
em trâmite perante o Conselho de Ética e Disciplina.
Seção VI
Da Conciliação
Art. 27 Sempre que a representação for promovida por associado ao
CONDESP, envolvendo interesses profissionais do mesmo, contra outro
profissional associado, o Conselheiro Relator poderá tentar promover a
conciliação de interesses, envidando esforços na solução de conflito, em
consonância com os objetivos sociais. Entretanto, se a representação
envolver situações de interesse da categoria profissional, o Conselheiro
Relator poderá determinar seu prosseguimento, agora de ofício, ainda que
haja desistência da representação pelo seu autor.
§ 1º O ato terá lugar sempre que possível, preferencialmente em
dependência do CONDESP.
§ 2º O mediador indicará data, hora e local para a reunião, cujo resultado
será deduzido a termo assinado por todos.
§ 3º O cumprimento do acordo celebrado entre as partes será por elas
fiscalizado.
Art. 28 A conciliação não inibirá a iniciativa do Conselho de Ética e
Disciplina em face de infração ao Código de Ética e Disciplina do CONDESP.
Seção VII
Do Saneamento do Processo
Art. 29 A Secretaria Geral certificará o decurso de prazo ou juntará a
defesa aos autos, para as medidas tendentes à ordenação ou regularização
do processo.
§ 1º Saneado o processo, a Secretaria Geral fará conclusão dos autos ao
Relator.
§ 2º Incumbirá à Secretaria Geral o fornecimento de informações às partes
ou seus representantes qualificados a respeito de processo em
tramitação; a expedição de comunicados; o fornecimento gratuito de
cópias digitalizadas de peças processuais, mediante requerimento formal
da parte.
§ 3º São nulos:
I - os atos praticados por membro do Código de Ética e Disciplina que não
tenha competência para fazê-lo;
II - as decisões proferidas por Conselheiros incompetente ou com
preterição de direito do representado. Parágrafo único. São passíveis de
retificação os atos praticados com vícios sanáveis decorrentes de omissão
ou incorreção, desde que sejam preservados o interesse social e o direito
das partes.
Seção VIII
Dos Atos Do Relator
Art. 30 O Relator examinará as alegações das partes e as provas
produzidas, podendo, ainda:
I - recomendar providências, tenham sido requeridas pelo representando
ou não;
II - determinar à Secretaria Geral que notifique qualquer das partes para
esclarecimento ou comprovação do alegado; ordenar, de ofício, a
produção de prova; requisitar maiores informações, determinando prazo
compatível com a providência ou encarecendo a urgência no atendimento
de sua determinação;
III - tentar, a seu juízo, a conciliação prevista no art. 27, Seção VI deste
Capítulo, sempre que o processo envolver interesses específicos do
profissional representando ou denunciante e que envolvam situações
previstas no Código de Ética e Disciplina do CONDESP.

Art. 31 O relatório conterá o resumo dos fatos, das principais peças dos
autos e das provas neles produzidas; e, em parecer fundamentado,
recomendará, conforme o caso:
I - O arquivamento da representação quando:
a) julgar não caracterizada infração ao Código de Ética e Disciplina do
CONDESP;
b) julgar prejudicada a representação ou defesa, em razão da perda de seu
objeto;
c) tenha havido expressa desistência do representando ou do autor da
denúncia, dispensada a audiência da parte contrária, ou tenha havido,
documentalmente, a conciliação das partes, desde que o fato imputado
não implique em interesse da categoria profissional.
II - Advertência;
III - Suspensão do profissional infrator;
IV - Exclusão do profissional infrator dos quadros do CONDESP.
§ 1º As penas de advertência e suspensão serão aplicadas em razão da
menor ou maior gravidade dos atos infracionais praticados.
§ 2º É facultado ao Relator sugerir a ação das medidas administrativas e
judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou
excluído devolva a identificação funcional tutelada pelo CONDESP.
§ 3º A Secretaria Geral, em seguida à manifestação do Relator, fará a
conclusão dos autos ao Presidente do Conselho de Ética e Disciplina que
deverá submeter o processo a julgamento do colegiado.
§ 4º A pena de exclusão deve ser comunicada à Diretoria Executiva, para
fins de deliberação pela Assembleia Geral, de acordo com o art. 22, inciso
IX, do Estatuto do CONDESP.
CAPÍTULO VI
Do Julgamento
Art. 32 O Presidente do Conselho de Ética e Disciplina apregoará a
representação a ser julgada, mencionando-lhe o número, as partes e o
Relator. Concederá a palavra ao Relator que fará o relatório do caso, sem
antecipar seu parecer.
§ 1º Imediatamente após a apresentação do relatório, devendo tal
providência não ultrapassar o tempo máximo de 10 (dez) minutos.
§ 2º Os membros do Conselho de Ética e Disciplina poderão solicitar, do
Relator o esclarecimento de dúvidas que tenham a respeito do caso em
discussão.
§ 3º Os debates e a votação serão realizados sem a presença das partes ou
interessados.
§ 4º O Relator exporá seu parecer e voto, e os Conselheiros usarão da
palavra na ordem em que a solicitar nenhum o fará sem que o Presidente
a tenha concedido e nem interromperá quem dela estiver fazendo uso.
§ 5º Concluídos os debates, o presidente da sessão passará a tomar os
votos dos Conselheiros para tanto regimentalmente aptos, a começar pelo
Relator e proclamará a decisão.
§ 6º O Conselheiro que, por qualquer motivo, não tiver assistido ou ouvido
à leitura integral do relatório do caso, deverá abster-se da votação.
§ 7º O acórdão será redigido pelo Relator ou, se vencido, pelo Conselheiro,
integrante da maioria vencedora, indicado pelo Presidente da sessão.
§ 8º O extrato de Julgamento referente ao processo conterá os nomes e
assinaturas do presidente e dos julgadores; a decisão proclamada e sua
votação; os nomes dos membros impedidos ou que se abstiveram de
votar.
Art. 33 Denomina-se acórdão a decisão proferida em sessão de julgamento
do Conselho de Ética e Disciplina e despacho a decisão proferidas pelo
Presidente ou Relator.
Parágrafo Único - O acórdão registrará o número da representação, os
nomes das partes, a síntese do julgamento ou a remissão ao parecer do
Relator e/ou voto vencedor; a decisão e seus fundamentos jurídicos
(estatutários, regimentais ou jurisprudenciais) e factuais; as assinaturas do
Presidente da sessão, do Relator ou Conselheiro que o tenha redigido.
CAPÍTULO VII
Das Súmulas de Jurisprudência
Art. 34 Denomina-se Súmula a decisão aprovada pelo Conselho de Ética e
Disciplina do CONDESP, que reflita entendimento pacífico do colegiado ou
configure, objetivamente, determinada infração a preceito previsto no
Código de Ética e Disciplina.
§ 1º As Súmulas constituem-se em fonte de orientação dos profissionais
afiliados aos quadros do CONDESP.
§ 2º A adoção de Súmula propiciará o processamento e decisão mais
rápida das representações. Quando a infração ética configurada no ato do
associado representado, o Relator do processo poderá substituir seu
parecer pela invocação dessa súmula.
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§ 3º As Súmulas serão numeradas em ordem sequencial, devendo indicar
os dispositivos do Código de Ética e Disciplina do CONDESP e deste
Regimento que constituam seu objeto e fundamentos e serão publicadas
no Boletim Informativo Digital.
CAPÍTULO VIII
Dos Recursos
Art. 35 Das decisões proferidas pela Conselho de Ética e Disciplina, caberá
recurso à Assembleia Geral, no prazo de 8 (oito) dias corridos, contados da
ciência da decisão.
§ 1º O recurso será interposto por meio de requerimento, dirigida ao
Presidente do CONDESP, em petição escrita contendo os fundamentos da
impugnação da decisão recorrida, segundo o princípio da dialeticidade
recursal.
§ 3º Após o protocolo do recurso, a outra parte será notificada.
Art. 36 Incumbe ao Presidente do CONDESP, consoante este Regimento, o
exame de admissibilidade do recurso.
Art. 37 Os recursos terão efeito suspensivo, de acordo com o art. 14
Estatuto do CONDESP.
Art. 38 Somente poderá ocorrer o agravamento da pena imposta se
houver recurso do autor da representação ou denúncia.
CAPÍTULO IX
Da Prescrição Intercorrente
Art. 39 Incide a prescrição intercorrente no processo ético-disciplinar
paralisado por mais de 91 (noventa e um) dias, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais
Art. 40 Os membros do Conselho de Ética e Disciplina, em face da natureza
de suas atribuições, deverão abster-se de comentários e/ou
manifestações públicas a respeito de atos ou fatos relativos a processo em
andamento.
Art. 41 As publicações no Boletim Eletrônico, instituído pela Resolução DIR
n.º 2/2019, referentes a processos ético-disciplinares, em caráter
informativo, deverão conter apenas as iniciais dos nomes das partes em
atendimento ao art. 13, § 5º, da 2ª Consolidação dos Estatutos Sociais c/c
artigos 13, inciso I, e 26 deste Regimento.
Art. 42 Os casos omissos neste Regimento serão dirimidos mediante a
aplicação supletiva dos princípios gerais de direito e de preceitos dispostos
no Código de Processo Civil, conferindo-se precedência às normas que
garantam economicidade e celeridade à tramitação dos processos e seus
julgamentos.
Art. 43 Ficam revogadas as Resoluções CED/CDP-SP N.ºs 1/2013 e 2/2013.
Art. 44 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pela
Diretoria Executiva do CONDESP.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Presidente do CED
Resolução DIR Nº 14/2020.
Dispõe sobre o processo ético-disciplinar em meio eletrônico no
CONDESP.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no que
estabelece o art. 26, inciso IV, da 2ª Consolidação do Estatuo Social, FAZ
SABER:
Art. 1º A tramitação dos autos do processo ético-disciplinar em caráter
virtual, a comunicação de atos e a transmissão de peças processuais são
admitidas nos termos desta Resolução.
Art. 2º O envio de petições e recursos e a prática de atos processuais, por
meio eletrônico, são realizados em sistema informatizado disciplinado e
mantido pelo CONDESP.
Parágrafo único. Ao interessado será concedido acesso ao sistema,
mediante cadastramento prévio, de modo a preservar o sigilo previsto no
art. 26, Seção V, do Regimento Interno do Conselho de Ética e Disciplina,
a identificação pessoal e a autenticidade das suas comunicações.
Art. 3º Considera-se praticado o ato processual, por meio eletrônico, no
dia e hora de seu envio ao sistema informatizado gerido conjuntamente
pelo Conselho de Ética e Disciplina e pela Secretaria Geral do CONDESP,
do que deverá ser gerado protocolo eletrônico.
§ 1º Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo
processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24
(vinte e quatro) horas do seu último dia.

§ 2º Tornando-se indisponível o sistema informatizado, na forma da
normativa que será editada, o prazo fica automaticamente prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 4º A notificação feita via postal e o AR (aviso de recebimento) serão
digitalizados pela Secretaria Geral e juntados aos autos do processo
eletrônico.
Art. 5º A petição e os documentos recebidos em meio físico são
digitalizados pela Secretaria Geral do CONDESP, e posteriormente
juntados aos autos do processo eletrônico.
Parágrafo único. Após a digitalização prevista neste artigo, serão
disponibilizados ao interessado.
Art. 6º Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos autos
dos processos eletrônicos são considerados originais para todos os efeitos
no âmbito administrativo perante o CONDESP.
Parágrafo único. Os originais dos documentos digitalizados deverão ser
preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado do processo.
Art. 7º Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por
meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que
garanta o sigilo, a preservação e a integridade dos dados, sendo
dispensada a formação de autos suplementares em meio físico.
Parágrafo único. Será obrigatória a adoção de ferramenta de segurança
que impossibilite a substituição de arquivos, exceto na hipótese de
determinação de desentranhamento.
Art. 8º Aplicam-se as disposições desta resolução, no que couber, ao
processo ético-disciplinar em trâmite no Conselho de Ética e Disciplina do
CONDESP.
Art. 9º Esta resolução entrará em vigor dois anos após a data de sua
homologação pela Assembleia Geral.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, 16/04/2020.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Ato Administrativo n.º 18/2020
“Exonera membro do Conselho de Ética e Disciplina 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 28,
incisos XV e XIX, do Estatuto Social c/c o art. 2º, Capítulo I, do Regimento
Interno aprovado pela Resolução DIR n.º 13/2020, RESOLVE:
Art.1º Exonerar ANDRE LUIS DA SILVA, matrícula 00600, do cargo de
Suplente do Conselho de Ética e Disciplina - CED.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, 16/04/2020.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Presidente
Ato Administrativo n.º 19/2020
“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, doa
2ª Consolidação do Estatuto Social RESOLVE:
Art.1º Fica concedido o título de “Membro Honorário” ao detetive
particular JOSÉ ARNOLD.
Art. 2º O título a que se refere o artigo 1º será encaminhado ao
homenageado em Blumenau (SC) por via postal.
Publique-se, 22/04/2020.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Expediente – Secretaria Geral
20/04/2020
Conselho de Ética e Disciplina – CED
Processo-PED n.º 01/2020.
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DECRETO Nº 64.920, DE 06 DE ABRIL DE 2020
Estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020, e dá providências correlatas
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, Considerando as recomendações do Centro de
Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de
março de 2020, da Secretaria da Saúde, e
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e
garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde Decreta:
Artigo 1º - Fica estendido até 22 de abril de 2020 o período de quarentena
de que trata o parágrafo único do artigo 1º Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia
da COVID-19 (Novo Coronavírus), no Estado de São Paulo.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 6 de abril de 2020
JOÃO DORIA
Gustavo Diniz Junqueira
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Patrícia Ellen da Silva
Secretária de Desenvolvimento Econômico
Sergio Henrique Sá Leitão Filho
Secretário da Cultura e Economia Criativa
Rossieli Soares da Silva
Secretário da Educação
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda e Planejamento
Flavio Augusto Ayres Amary
Secretário da Habitação
João Octaviano Machado Neto
Secretário de Logística e Transportes
Paulo Dimas Debellis Mascaretti
Secretário da Justiça e Cidadania
Marcos Rodrigues Penido
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente
Celia Kochen Parnes
Secretária de Desenvolvimento Social
Marco Antonio Scarasati Vinholi
Secretário de Desenvolvimento Regional
José Henrique Germann Ferreira
Secretário da Saúde
João Camilo Pires de Campos
Secretário da Segurança Pública
Nivaldo Cesar Restivo
Secretário da Administração Penitenciária
Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga
Secretário dos Transportes Metropolitanos
Aildo Rodrigues Ferreira
Secretário de Esportes
Vinicius Rene Lummertz Silva
Secretário de Turismo
Celia Camargo Leão Edelmuth
Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Julio Serson
Secretário de Relações Internacionais
Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da
Casa Civil Rodrigo Garcia
Secretário de Governo.
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