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   A origem da nossa profissão 
 
O detetive Allan Pinkerton (1819 – 84, escocês), ex-
policial, fundou em 1850 em Chicago, nos Estados 
Unidos da América, a Pinkerton Nacional Detective 
Agency. O slogan usado pela agência era "We 
Never Sleep" e seu logotipo era um grande olho 
sem piscar. 
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O BID (BOLETIM INFORMATIVO DO DETETIVE) DO CONDESP É  UMA PUBLICAÇÃO EM 

FORMATO ELETRÔNICO, DE VEICULAÇÃO MENSAL E GRATUITA, QUE TEM POR OBJETIVO 

DIVULGAR AS AÇÕES E EVENTOS DA ENTIDADE. 

 

 
 

Desconto de 10% vai até o dia 

. R$ 148,50 

           FIQUE EM DIA ! 
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Edição/revisão: 

 

Andre Luis 
MTE n.º 0082224/SP 

 

A Agência Pinkerton rapidamente conquistou uma reputação depois de 
rastrear vários assaltantes de trens e, durante a investigação de um assalto 
a uma ferrovia em 1861, o talentoso detetive frustrou um complô para 
assassinar o presidente eleito Abraham Lincoln em Baltimore a caminho de 
sua posse. 
 
No Brasil, o primeiro detetive particular surgiu em 1894, na cidade de São 
Sebastião do Rio de janeiro, atual Rio de Janeiro, seu nome era Joaquim 
Ganância, comerciante descendente de portugueses. Ingressou na 
profissão quando seu filho de sete anos foi sequestrado. Ele mesmo 
investigou o caso, resgatou seu filho e prendeu os criminosos. Seu feito 
teve muita repercussão, por causa disso Joaquim Ganância passou a ser 
procurado por várias pessoas para solucionar crimes e foi, inclusive, 
reprimido pelas autoridades policiais.  
 

Décio Freitas 
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O Conselho Fiscal do Condesp já analisou a prestação 

de contas da Diretoria Executiva dos exercícios de 

2018 e 2019, a leitura do parecer deverá ocorrer até o 

mês de maio do corrente, conforme informa a 

Secretaria Geral.  

 

Uma Assembleia será convocada, com a divulgação 

do edital específico com pelo menos sete dias de 

antecedência no site oficial e nas redes sociais do 

Conselho, para os associados com direito a voto 

deliberarem sobre os demonstrativos da 

movimentação financeira acolhendo ou não o parecer 

do órgão fiscal composto por 3 membros. 

 

A arrecadação da anuidade em 2019 ficou abaixo da 

apuração do exercício anterior.  Das afiliações 

registradas em 2018, metade deixou de pagar a 

anuidade no exercício seguinte. Essa grande 

inadimplência tem-se repetido desde a reforma do 

Estatuto no final de dezembro de 2016.  

 

Não por outra razão a Diretoria Executiva decidiu 

reduzir a validade da identidade funcional tutelada 

pelo Condesp de 36 para 12 meses nos três primeiros 

anos de afiliação, deliberação essa referendada pela 

AGE que ocorreu em maio do ano passado na cidade 

de Piracicaba, SP.  

 

 

 

 

Está pronta a proposta de Regimento Interno das 

Assembleias, iniciativa da Secretaria Geral, tratando da 

instalação, funcionamento e deliberações do órgão 

máximo decisório do Condesp, norma complementar 

do Estatuto Social que será incluída na ordem do dia 

da próxima Assembleia Geral. 

   

 
Outro assunto que está sendo estudado pela direção 

é a atualização do Estatuto, visando incorporar ao 

seu texto alguns regulamentos em vigor e, 

especialmente,  prever que para se obter a inscrição 

nos quadros do Condesp o interessado deverá, além 

de apresentar o formulário de afiliação (PDF 

disponível no site www.condesp.org.br), instruído 

com a documentação de praxe, estar formalizado na 

profissão há pelos menos 2 anos e ainda contar com 

o aval de três associados que ocupem cargo eletivo 

no Condesp. 

Não é proibida a reprodução, no todo ou em 

parte, das matérias desta edição, desde que 

citada a fonte (art. 29, inc. I, da Lei n.º 

9.610/1998). 
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A Lei Geral de Proteção de Dados e o Detetive 

Particular 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é a Lei 

n.º 13.709/2018, promulgada em 14 de agosto de 2018, com 

alterações da Lei n.º 13.853/2019, a qual, entre outras 

modificações, alterou o nome da lei para Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais — mantendo a sigla LGPD. 

Seu art. 1º especifica seu objetivo: “Esta Lei dispõe sobre o 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 

pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural.”  

Um dispositivo basilar da referida lei é a sanção geral quanto ao 

uso indevido de dados pessoais, que é a reparação. Diz um de 

seus artigos: "Art. 42. O controlador ou o operador que, em 

razão do exercício de atividade de tratamento de dados 

pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou 

coletivo, em violação à legislação de proteção de dados 

pessoais, é obrigado a repará-lo." 

O dever de reparar, pelo supracitado artigo, é sempre presente 

— inspirado no Código Civil, que já traz esse dever geral nos 

seus artigos 186 e 927. É claro que, para entendê-lo 

perfeitamente, temos de entender os termos técnicos 

empregados pela lei (controlador, operador, tratamento, dados 

pessoais), que ela mesma esclarece. 

O art. 5º da lei traz as definições fundamentais para entender do 

que ela trata, e trazemos algumas expressões conforme ela 

define (incisos I, V, VI, VII e X): 

"Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável; 

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento; 

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais; 

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome 

do controlador; 

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, 

como as que se referem a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração". Importante 

ressaltar que a própria coleta de dados está expressamente 

prevista quando se utiliza o termo mais amplo “tratamento”. 

Eis aqui uma abordagem introdutória que nos permite um bom 

entendimento inicial acerca da lei.  

 

O Foco da LGPD. 

É certo que o art. 3º diz que “Esta Lei aplica-se a qualquer 

operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado”; no entanto, apesar 

de regulamentar também o tratamento de informações realizado 

por pessoais naturais, pelo teor de suas disposições 

compreendemos que a lei tem como foco o tratamento 

de grandes quantidades de dados, notadamente por empresas 

e entes públicos. Não se restringe a isso, mas sua 

regulamentação é muito mais efetiva no tocante a esses pontos: 

pessoas jurídicas e muitos dados. 

Segundo o já citado artigo 42 da LGPD, há o dever do operador 

e do controlador (pessoas que têm a posse de dados pessoais) 

realizar o tratamento dos dados pessoais no limite da legislação. 

E, dentro do limite da legislação, a LGPD prevê o exercício 

regular de direito como uma possibilidade, conforme seu art. 11: 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/612902269/lei-13709-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/729983341/lei-13853-19
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718759/artigo-186-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677854/artigo-927-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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"Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente 

poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma 

específica e destacada, para finalidades específicas; 

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses 

em que for indispensável para: 

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador; 

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, 

pela administração pública, de políticas públicas previstas em 

leis ou regulamentos; 

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, 

sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais 

sensíveis; 

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em 

processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos 

termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de 

Arbitragem)." 

Tal inciso II, alínea d do artigo 11 prevê a possibilidade de serem 

coletados dados pessoais para o exercício regular de direitos, 

inclusive por contrato.  

Por sua vez, a investigação profissional no âmbito privado tem 

regramento próprio, o qual permite que o detetive particular 

"planeje e execute 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 privado do contratante."  

Esse é o trabalho do detetive ou investigador particular, em sua 

função reconhecida e autorizada pelo Estado, sendo o que está 

escrito no art. 2º da Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, lei do 

detetive particular. Assim sendo, a investigação profissional é 

um exercício regular de direito legitimamente reconhecido 

pela Lei 13.432/2017.  

A LGPD permite o tratamento de dados pessoais quando essa 

ação se constituir em exercício regular de direito, assim, a 

atividade de investigação privada mantém sua plena validade no 

ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, a lei do detetive particular 

reconhece a profissão em todo o território nacional, ao dizer:  

"Art. 12. São direitos do detetive particular:  

I - exercer a profissão em todo o território nacional na defesa dos 

direitos ou interesses que lhe forem confiados, na forma desta 

Lei". Assim sendo, considerando o foco da LGPD em maior 

volume de dados, e considerando a particularidade da profissão 

do detetive particular, a LGPD não tem maior relevância na 

atividade de investigação privada.  

É certo que o detetive particular não deve tornar público o 

resultado de suas investigações que envolvam dados pessoais, 

nem de outra forma denegrir a imagem das pessoas. Mas não 

foi a LGPD que inovou nesse sentido. Tais impedimentos são 

tratados pelo código civil, pela Constituição e, também, pela 

citada lei do detetive particular, que impõe, no art. 11, inciso II, a 

obrigação de o detetive particular "respeitar o direito à 

intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas", 

além da proibição de “divulgar os meios e os resultados da 

coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício 

da profissão, salvo em defesa própria” (art. 10, inciso III). 

Assim, não conhecemos nenhum antecedente de detetive 

particular que tenha sido condenado ou que esteja sendo 

processado por violação da LGPD em razão de sua atividade, 

pois ele tem regulamentação própria muito mais pertinente à sua 

atividade do que a Lei Geral de Proteção de Dados.  

Todo conhecimento é válido, mas, ao detetive particular que 

almeja conhecer a legislação que trata de maneira mais eficaz e 

específica de seus direitos e das suas obrigações, há normas, 

como as já citadas, que vêm em primeiro lugar. 

                                            Antoine Youssef Kamel          

Graduado (2013, UniBrasil), especialista e mestre em Direito 

(2018, UNINTER), com gosto por pensar o Direito, advogado 

não militante, OAB/PR 68.065. Auxiliar administrativo no Centro 

Universitário Internacional UNINTER. 

                                                                      Fonte: site  

Artigo publicado há 3 meses 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103445/lei-de-arbitragem-lei-9307-96
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/203030325/lei-13140-15
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/203030325/lei-13140-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/149386386/artigo-2-da-lei-n-13432-de-11-de-abril-de-2017
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/449223080/lei-13432-17
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/449223080/lei-13432-17
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730030/artigo-11-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://antoine.jusbrasil.com.br/
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A Agencia de Detetive 007, uma das 29 

pessoas jurídicas cadastradas no 

Condesp, é reconhecida no mercado 

 

O detetive Edson Frazão, proprietário da Agência 007, 

inscrito no Condesp desde 2017, ingressou na carreira há 

20 anos, após concluir o curso profissionalizante pela 

escola conhecida pela sigla IUDEP, na qual, orientado por 

professores qualificados, tornou-se apto para o 

desenvolvimento da atividade de investigação privada.  

 

Já com algum traquejo, tendo atuado em diferentes casos, 

resolveu firmar sociedade com um colega de renome e, 

desse modo, expandiu a sua experiência profissional, 

assimilou novas técnicas de investigação e o uso dos 

equipamentos tecnológicos que ajudam nas tarefas 

rotineiras da profissão.  

 

Em 2001, encerrada a sociedade, fundou a sua própria 

agência, instalada no bairro Santana na cidade de São 

Paulo. Após finalizar uma investigação sobre uso de 

drogas por parte de um adolescente, trabalho solicitado 

pela advogada que representava os genitores do 

investigado, viu-se cercado por repórteres de emissoras 

de rádio e televisão que buscavam detalhes da sua 

atuação no caso.  

 

Não muito tempo depois, esteve diante das câmeras outra 

vez quando, obtendo êxito na missão de localizar um 

transsexual que havia se relacionado com um membro da 

Cúria romana, foi entrevistado pelo programa Fantástico, 

da TV Globo.  

 

Daí em diante, de quando em quando, atendia convites de 

emissoras de televisão para falar do universo da profissão 

e do instrumental tecnológico habitualmente utilizado em 

investigações pelos detetives particulares. Hoje o Detetive 

Frazão transmite o seu know-how como professor na 

escola de propriedade de sua esposa Rubi, também 

detetive afiliada ao Condesp, oferecendo aos seus alunos 

excelente material didático aliando teórica e prático na 

qualificação profissionais capacitados para lidar com todos 

os desafios e dificuldades que surgirão no exercício de 

suas funções. 

CONHEÇA UM POUCO DA 

HISTÓRIA DOS NOSSOS 

 ASSOCIADOS 
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A Agência Devair Quesada 

Investigações se destaca na região 

noroeste do Estado 

 

O Detetive Devair Quesada, estabelecido na cidade de 

Araçatuba (SP), está na profissão desde 2004, inscrito em 

2013 exerce atualmente o cargo de Presidente do 

Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 

Paulo (2019/2022).  

 

Devair não esconde a satisfação ao ressaltar que a sua 

Agência localizada na “Terra do Boi Gordo” atende 

frequentemente demandas de pessoas, escritórios de 

advocacia e estabelecimentos comerciais e industriais 

também de fora das Mesorregiões de Andradina e Birigui. 

 

Participou de programas de televisão das afiliadas da 

Rede Record e do SBT na região de Araçatuba, dentre 

outros veículos de comunicação, abordando curiosidades 

do cotidiano da profissão com a apresentação de alguns 

instrumentos da parafernália eletrônica utilizada pelos 

agentes investigadores da iniciativa privada.  

 

“Sinto que todo o esforço e a superação dos obstáculos 

nesses quase 20 anos de carreira é recompensado 

quando atendo um novo cliente recomendado por 

consumidor satisfeito com os serviços especializados 

prestados pela equipe da Devair Quesada Investigações”, 

declarou ao editor do BID.   

 O dirigente do Condesp esteve presente nos congressos 

do movimento pró-regulamentação da profissão, 

denominado CNPRD, em defesa do projeto de 2011 

aprovado pelos deputados e senadores que, após 45 anos 

e mais de uma dezena de outras propostas anteriores, foi 

sancionado e se converteu na Lei Federal n.º 13.432, de 

2017. 

 

 

 

É favorável ao aperfeiçoamento dessa norma, pelo 

estabelecimento da exigência de diploma de curso 

reconhecido para o exercício profissional, da criação do 

registro em órgão federal da Administração direta ou 

indireta, e da autorização do porte de arma de fogo para o 

detetive desde que, possuindo o registro regular da 

mesma, seja declarado apto em avaliação psicológica e 

em curso de tiro autorizado.    
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 

 
Projeto de Resolução AGE n.º 1/2020 
“Dispõe sobre o regimento interno das Assembleias”.  
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no art. 
26, inciso IV, do Estatuto vigente, FAZ SABER: 
I - Do Expediente Preliminar 
Art. 1 - À hora do início das Assembleias, o Presidente do Condesp (art. 28 do Estatuto) 
ou quem de direito o substitua nas faltas ou impedimentos ocupará o seu legar. 
§ 1º - A presença dos associados e associadas será registrada mediante o registro das 
assinaturas na Lista de Presença (art. 18 do Estatuto), com o preenchimento do nome 
completo. 
§ 2º - Aberta a Assembleia (art. 19º, §§ 1º, 2º e 3º do Estatuto), o Presidente declarará: 
"Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos".  
§ 3º - Não havendo Assembleia por falta do quórum mínimo de 6 (seis) associados 
em dia com suas obrigações sociais, serão despachados os papéis de expediente, 
independentemente de leitura. 
Art. 2 - Abertos os trabalhos, o Secretário da Mesa fará a leitura da ata da Assembleia 
anterior, que o Presidente considerará aprovada, independentemente de votação.  
§ 1º - O associado que pretender retificar a ata enviará à Mesa declaração escrita. A 
declaração será inserta na ata seguinte, e o Presidente dará, se julgar conveniente, as 
necessárias explicações, no sentido de a considerar procedente ou não. 
§ 2º - O Secretário da Mesa (art. 19, §3º, do Estatuto), em seguida à leitura da ata, dará 
conta, em sumário, dos requerimentos e outros documentos dirigidos à Assembleia. 
§ 3º - O Expediente Preliminar terá a duração máxima de 35 minutos. 
§ 4º - Será de 15 minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata e dos 
documentos a que se refere o § 2º. Esgotado esse prazo, se ainda houver papéis na 
Mesa, serão despachados e depois publicados em ementa na próxima edição 
mensal do Boletim Informativo oficial do Condesp. 
§ 5º - Terminada a leitura da ata e dos papéis de expediente, a Mesa dará a palavra 
aos assembleiantes para versarem sob tema de livre escolha na seguinte ordem: 
a) aos associados que, em dias com suas obrigações sociais, pela primeira vez 
estiverem participando de uma Assembleia do Conselho; 
b) aos representantes regionais presentes, iniciando pelos de São Paulo e depois os 
dos demais estados da federação; 
c) aos profissionais não afiliados ou ex-associados que estiverem prestigiando a 
Assembleia ou, na falta destes, observado o disposto no art. 18, parágrafo único da 2ª 
Consolidação do Estatuto, por último falarão os dirigentes com cargos eletivos no 
Condesp, não podendo cada orador exceder o prazo de 3 minutos, proibidos os 
apartes. 
§ 6º - Poderá ser dispensada a leitura da ata. 
Art. 3° - Os requerimentos e papéis deverão ser entregues à Mesa, até o momento 
da instalação dos trabalhos, para a sua leitura e consequente encaminhamento. 
Parágrafo único - Quando a entrega verificar-se posteriormente, figurarão no 
expediente da Assembleia seguinte, salvo os considerados urgentes, que poderão ser 
encaminhados independentemente de leitura. 
II – Expediente da Sessão 
Art. 4º - Esgotada a matéria do Expediente Preliminar ou o tempo que lhe é 
reservado, passar-se-á ao Expediente da Sessão, que terá a duração máxima de 120 
minutos, vedada a prorrogação.  
Art. 5º - Nesse período, aos associados previamente inscritos, será dada a palavra, 
pelo prazo máximo de até 6 minutos, para versar exclusivamente sobre assunto 
constante da Ordem do Dia da Assembleia. 
§ 1º - As inscrições dos oradores far-se-ão de próprio punho em folha própria, em 
ordem cronológica; prevalecerão durante toda a Assembleia, vedadas outras 
inscrições do mesmo associado, antes de haver usado da palavra ou dela desistido. 
§ 2º - Qualquer orador que esteja inscrito para o Expediente da Sessão poderá ceder 
o seu tempo, no todo ou em parte, a associado inscrito ou não, oralmente ou 
mediante anotação na folha de controle pelo próprio cedente. 

§ 3º - É permitida a permuta da ordem de inscrição, mediante anotação de próprio 
punho dos permutantes ou mediante declaração subscrita por ambos. 
§ 4º - Na ausência do orador inscrito, poderá representá-lo, no ato da cessão ou da 
permuta, o representante regional da sua região ou estado. 
III - Da Ordem do Dia 
Art. 6º - Expirado o Expediente da Sessão, dar-se-á início às discussões e votações da 
Assembleia. 
§ 1º - Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número para a votação fixado 
pelo Estatuto vigente, o Presidente da Mesa anunciará o debate das matérias em 
discussão. 
§ 2º - Quando houver a exigência de quórum qualificado para deliberar, passar-se-á 
imediatamente à votação dos itens cuja discussão tenha sido encerrada, 
interrompendo-se o orador. 
Art. 7º - Terminadas as votações, o Presidente anunciará a matéria em discussão, 
dando a palavra ao associado, representante regional ou dirigente que se haja 
habilitado nos termos deste regimento (art. 18, incisos I e II da 2ª Consolidação do 
Estatuto) para debatê-la, e encerrará a discussão sempre que não houver orador. 
Art. 8º - A ordem estabelecida nos artigos anteriores poderá ser alterada ou 
interrompida: 
I - para a entrega de homenagens ou eleição e posse de associado em cargo eletivo 
como suplente; 
II - em caso de adiamento; 
III - em caso de retirada da Ordem do Dia. 
Parágrafo único - Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de 
ordem atinente à matéria que esteja sendo apreciada na ocasião. 
Art. 9º - Encerrando os trabalhos, o Presidente anunciará – se for o caso – a Ordem do 
Dia da sessão deliberativa seguinte, que não mais poderá ser alterada, salvo as 
expressas exceções estatutárias e regimentais. 
Art. 10 - As propostas normativas sujeitas ao referendum do Plenário serão incluídos 
na Ordem do Dia em último lugar. 
§ 3º - Dentro da Ordem do Dia, observar-se-á a seguinte disposição das proposições: 
1. Projetos de resolução; 
2. Emendas ao Estatuto.  
3. Requerimentos. 
SEÇÃO I 
Da Explicação Pessoal 
Art. 11 - Esgotada a Ordem do Dia, seguir-se-á a Explicação Pessoal, pelo tempo 
restante da Assembleia. 
Art. 12 - Na Explicação Pessoal será dada a palavra aos associados que a solicitarem, 
para versar sobre o seu parecer, abstenção ou voto proferido na Assembleia, pelo 
tempo que for determinado pela Mesa para cada orador, dispensada prévia 
inscrição. 
SEÇÃO II 
Das Atas  
Art. 13 - De cada Assembleia lavrar-se-á ata resumida, com a exposição sucinta dos 
trabalhos, a fim de ser lida na próxima Assembleia. 
Art.. 14 - A ata será lavrada ainda que não haja sessão por falta de número, e, nesse 
caso, além do expediente despachado, observado o disposto no art. 23 do estatuto 
vigente. 
Parágrafo único - Não será consignado pronunciamentos que contenham ofensas às 
instituições públicas ou privadas, subversão da ordem política e social, de preconceito 
de raça, religião ou classe ou que configurem crime contra a honra, ou incitamento à 
prática de delito de qualquer natureza. 
Art. 15 - Os discursos proferidos durante a Assembleia serão, desde que requeridos 
previamente pelo orador ao ocupar a tribuna, registrados em síntese na ata.  
Art. 16 - Não se dará publicidade a informações e documentos oficiais de caráter 
reservado do Conselho ou de seus órgãos. 
§ 1º - As informações com este caráter, solicitadas por órgãos do Conselho, serão 
confiadas aos respectivos Presidentes pelo Presidente da Assembleia, para que as 
leiam aos seus pares; as solicitadas por associados lidas a estes pelo Presidente da 
Assembleia. 
§ 2º - Cumpridas as formalidades a que se refere o parágrafo anterior, serão 
arquivadas as informações. 
Art. 17 -  Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 
Geral. 
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Registre-se e Publique-se, 25/01/2020. 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
 

Projeto de Resolução AGE n.º  2/2020 
“Dispõe sobre a concessão da isenção da anuidade para os casos que especifica”. 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no art. 
22, inciso X, do Estatuto vigente, FAZ SABER: 
Art. 1º - Poderão requerer a isenção da anuidade os associados que: 
a) possuírem, comutativamente, 3 anos de inscrição ativa e mais de 65 anos de idade; 
b) não tiverem sofrido sanção disciplinar; 
c) sejam portadores de necessidades especiais por inexistência de membros 
superiores e inferiores, ou absoluta disfunção destes, desde que isso o inabilite para o 
exercício da profissão; 
d) sofram deficiência mental inabilitadora.  
Art. 2º - O profissional associado que se enquadrar nos requisitos do artigo anterior 
deverá enviar requerimento ao presidente do Condesp até o dia 30 de novembro, 
que, se deferido, produzirá efeito a partir do exercício financeiro seguinte. 
Art. 3º - O resultado da análise do pedido será publicado no Boletim Informativo 
Oficial do Condesp. 
Art. 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 
Geral. 
Registre-se e Publique-se, 25/01/2020. 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
 

Projeto de Resolução AGE n.º 3/2020 
Dispõe sobre o cancelamento dos débitos referentes às anuidades devidas pelos 
associados dos exercícios de 2017 e 2018.  
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no art. 
22, inciso X, da 2ª Consolidação do Estatuto, FAZ SABER: 
Art. 1º Fica vedada a cobrança, o recebimento ou parcelamento, pelo Condesp dos 
débitos dos associados dos exercícios de 2017 e 2018. 
Art. 2º Os assentamentos pertinentes nos prontuários dos inadimplentes abrangidos 
por esta resolução deverão ser retificados, ou cancelados, excluídos os débitos.  
Art. 3º A tesouraria do Condesp deverá providenciar, de forma imediata e irrevogável, 
a baixa de todos os débitos nos sistemas financeiro e contábil.  
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia. 
Registre-se e Publique-se, 25/01/2020. 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
 

Resolução DIR  n.º 4/2020  
“Dispões sobre a validade da identificação funcional”.  
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 X, 
da 2ª Consolidação do Estatuto da Entidade, FAZ SABER:  
Art. 1º A validade da carteira de identificação funcional emitida aos profissionais 
inscritos nos quadros do Condesp será de:  
a) Um ano para os associados, efetivos e mantenedores, que, a partir de maio do 
corrente, forem admitidos nas fileiras do Conselho até completarem 3 anos de 
inscrição; 
b) Três anos para os associados natos e demais, desde que possuam 3 (três) ou mais 
anos de inscrição ininterrupta e que pelo menos tenham participado de uma 
Assembleia nos últimos três anos; 
c)  Cinco anos para os associados com inscrição regular desde 25 de janeiro de 2015. 
Parágrafo único. Não será renovado o documento do caput deste artigo se o 
associado estiver inadimplente com uma ou mais anuidades.  
Art.2º Revogam-se as disposições da Resolução DIR n.º 1/2019.  
Publique-se, 25/01/2020.  
Devair Quesada da Silva  
Presidente  
 

Resolução DIR n.º 5/2020  
“Dispões sobre a cobrança de juros e multa”.  
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 XI, 
da 2ª Consolidação do Estatuto da Entidade, FAZ SABER:  
Art. 1º - Os débitos para com o Condesp pagos fora do prazo de vencimento, serão 
acrescidos de multa de 2 % (dois por cento) e juros de mora de 1%(um por cento) ao 
mês, mais atualização monetária, calculados até a data do recolhimento, pela 
variação do Índice Nacional de Preço do Consumidor – INPC.  
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no BID. 
Publique-se, 25/01/2020. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
 

Resolução DIR n.º 6/2020 
Dispõe sobre o procedimento de Desagravo Público 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições e em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no art. 
26, inciso IV, da 2ª Consolidação do Estatuto, e 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, inciso VII, da Lei n.º 13.432, de 11 de abril de 
2017, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Conselho de Ética e Disciplina – CED do CONDESP, por ato de ofício ou a 
pedido do profissional associado, promoverá desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional. 
Parágrafo único. O desagravo público não se aplica quando o ofensor e ofendido 
forem profissionais da investigação particular, caso em que o CED avaliará a 
necessidade de instauração de procedimento ético. 
Art. 2º O processo de desagravo será instruído com prova da ofensa sofrida no 
exercício da profissão e será encaminhado a um Conselheiro do CED para relatar e 
emitir parecer, no prazo de 15 (quinze) dias. 
§1º O Conselheiro relator poderá determinar a realização de diligências, tais como: 
solicitação de documentos, tomada de depoimento do ofendido, ofensor e 
testemunhas, suspendendo-se, neste caso, o curso do prazo previsto no caput deste 
artigo. 
§2º Concluindo seu trabalho com parecer fundamentado pelo deferimento ou 
indeferimento da pretensão, encaminhará o relator o processo à Presidência do CED 
para inclusão do processo na pauta da sessão plenária subsequente, determinando 
a prévia notificação do interessado para a sessão, com antecedência mínima de 3 
(três) dias. 
Art. 3º Da decisão que indeferir o desagravo caberá recurso a Assembleia Geral, no 
prazo de 8 (oito) dias corridos. 
Parágrafo único. A tramitação do recurso observará o disposto no artigo anterior, e 
em caso de procedência será devolvido ao CED para a realização da sessão de 
desagravo. 
Art. 4º O desagravo far-se-á em sessão solene, dando-se prévia ciência ao associado 
ofendido e para a qual serão expedidos convites às autoridades pertinentes, 
imprensa, terceiros interessados, comunicando-se ao ofensor e a seu superior 
hierárquico, se existente. 
§1º A sessão solene poderá ser realizada na localidade onde se deu o agravo, 
preferencialmente na Câmara Municipal local. 
§2º O discurso de desagravo será proferido pelo relator ou por Conselheiro 
previamente indicado pelo Presidente. 
§3º Após a manifestação do orador, será facultada a palavra ao desagravado, por 15 
(quinze) minutos, encerrando-se a sessão. 
Art. 5º O Presidente do CED do CONDESP remeterá nota de desagravo para 
divulgação no sítio eletrônico da entidade, e o encaminhamento ao ofensor e às 
demais autoridades. Parágrafo único. O desagravado poderá, a suas expensas, 
publicar a nota de desagravo em jornal de circulação. 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação pela Assembleia 
Geral, revogada a Resolução DIR/CONDESP 1/2018. 
Publique-se e Cumpra-se, 25/01/2020. 
Devar Quesada da Silva 
Presidente 
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Resolução DIR n.º 7/2020 
“Institui comissão para realizar estudos para a atualização da tabela de honorários 
instituída pela Resolução DIR n.º 15/2015” 
O Presidente do Condesp, no uso das atribuições que lhe confere o art. 28, inciso IV, 
da 2ª Consolidação do Estatuto, considerando a necessidade de atualização periódica 
da tabela de honorários de referência para os profissionais associados, Resolve: 
Art. 1º Fica instituída Comissão de Estudo para, em 30 dias improrrogáveis, atualizar a 
tabela de honorários de que trata a Resolução DIR n.º 15/2015. 
§ 1º - A comissão de que trata essa Resolução será composta dos seguintes 
associados: 
I – Décio Freitas, matrícula 01280; 
II – Edson Ribeiro, matrícula 01536; 
III – Marcos Padovan, matrícula 01522; e 
IV – Ronan Pires, matrícula 01535. 
Art. 2º A coordenação dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria Geral do Condesp. 
Art. 3º Republique-se na íntegra a Resolução DIR n.º 15/2015. 
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no BID. 
Publique-se e Cumpra-se, 25/01/2020 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
 

Resolução DIR n.º 15, de 11 de Setembro de 2015  
“Atualiza a Tabela de Honorários”  
A Diretoria do CONSELHO DOS DETETIVES PARTICULARES DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o inc. VI do artigo 19 do 
Estatuto, RESOLVE:  
Artigo 1º - Os inscritos nos quadros desta Corporação ficam, quando no exercício da 
ocupação, obrigados a observar os valores mínimos da anexa Tabela de Honorários, 
acatando também suas recomendações.  
Artigo 2º - Revogam-se as disposições da Resolução DIR n.º 1/2013.  
ANDRÉ LUIS DA SILVA  
Dir. Presidente  
ELIELSON E. DA SILVA  
Dir. Secretário  
ANDRÉIA BERNARDES DE SOUZA  
Dir. Tesoureira 
TABELA DE HONORÁRIOS 
(Valores Mínimos)  
Recomendações e Advertências  
O detetive deve contratar previamente e por escrito a prestação de seus serviços, 
utilizando o modelo de contrato de prestação de serviços recomendado pelo 
Conselho;  
A prestação de serviços do investigador particular constitui-se em obrigação de 
meio, não estando condicionada a resultado;  
É proibida a oferta de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, 
capitação de clientela;  
Os anúncios, quanto à forma, dimensão e conteúdo, em placas, banners, outdoor, 
classificados em jornais e inclusive pela internet, deve observar discrição quanto ao 
teor, estando sujeito a normatização e moderação pela CED - Comissão de Ética e 
Disciplina do Conselho;  
Nos relatórios o detetive deve abster-se de fazer acusações ou afirmações sem 
provas e respeitar e presunção de inocência, a imagem e boa fama das pessoas;  
Na definição de seus honorários, o profissional deve levar em conta, em cada caso, 
os seguintes fatores:  
I – o vulto, a complexibilidade e a dificuldade das questões versadas na investigação;  
II – o tempo necessário, os instrumentos tecnológicos indispensáveis, o lugar da 
prestação dos serviços, a carga horária, e o eventual emprego de auxiliares e/ou 
informantes;  
III – a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço 
investigativo.  
RELATÓRIO Deve ser entregue ao cliente ou procurador nomeado mediante recibo, 
logo após a execução do serviço conforme pactuado, do qual constará:  
1) número de ordem;  
2) nome, endereço e documento do(a) contratante;  
3) descrição do objetivo da investigação;  

4) breve Histórico do Caso;  
5) período da investigação;  
6) metodologia;  
7) conclusão;  
8) local, data, carimbo e assinatura do detetive.  
Fotos, documentos e outros elementos de prova, devem ser anexados ao relatório 
e nele especificados. 
1. CASOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 
1.1 Check-up de sócios ou funcionários 
R$ 1.800,00  
1.2 Investigação de suspeita de falta grave ou caso de justa causa grave 
R$ 2.500,00  
1.3 Atentado ou sabotagem  
R$ 3.500,00  
1.4 Desvio de produtos ou mercadorias  
R$ 4.300,00  
1.5 Espionagem ou venda de informações  
R$ 5.600,00  
1.6 Varreduras (detecção de escutas)  
R$ 1.800,00 
1.7 Fraude de despesas  
R$ 2.500,00  
1.8 Favorecimento a concorrente  
R$ 3.500,00 
1.9 Assédio (moral – sexual)  
R$ 2.500,00  
1.10 Violação de contrato  
R$ 1.900,00 1.11  
Ficha Cadastral - Idoneidade Comercial 
R$ 500,00 
(Obs.: Valores de referência para diária) 
2. LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS E BENS  
2.1 Localização de veículos 
R$ 1.500,00 (diária)  
2.2 Localização de parentes e outros 
R$ 1.250,00 (diária)  
2.4 Levantamento de filiação 
R$ 3.550,00 (2 dias)  
2.5 Localização de devedor 
R$ 1.250,00 (diária)  
2.6 Localização de animais 
R$ 800,00 (diária)  
2.7 Rastreamento GPS/GSM  
R$ 165,00 (diária)  
2.8 Localização de desaparecidos 
R$ 1.280,00 (diária) 
3. SEGURANÇA  
3.1 Guarda de bens em geral 
R$ 1.200,00 (6h)  
3.2 Guarda de estabelecimento 
R$ 600,00 (6h)  
3.3 Monitoramento de deslocamento 
R$ 350,00 (1h) 
3.4 Monitoramento de pessoas 
R$ 350,00 (1h)  
3.5 Segurança pessoal  
R$ 250,00 (1h) 
3.6 Escolta 
R$ 300,00 (1h) 
4. LOCAÇÃO DE EQUIPAM E N T O S  
4.1 Micro câmera  
R$ 550,00 (dia)  
4.2 Gravador de áudio  
R$ 280,00 (dia)  
4.3 Rastreador GPS/GSM 
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R$ 320,00 (dia)  
4.4 Gravador telefônico  
R$ 350,00 (dia)  
4.5 Gravador (áudio/vídeo) oculto 
R$ 550,00 (dia)  
4.6. Gravador de Teclado  
R$ 480,00 (dia) 
5. CASOS CRIMINAIS  
5.1 Apuração de suspeita de autoria e co-autoria 
R$ 9.800,00  
5.2 Busca de prova da materialidade Delitiva  
R$ 8.700,00  
5.3 Localização e/ou arrolamento de testemunhas  
R$ 5.600,00  
5.4 Constatação de suspeição ou falso testemunho  
R$ 3.350,00  
5.5 Falsa comunicação de crime 
R$ 4.300,00 5.6  
Outros serviços não listados 
R$ 2.900,00 
(Obs.: Valores de referência para até 3 dias de trabalho) 
6. CASOS DE INFIDELIDADE  
6.1 Apuração de suspeita de Infidelidade de conjugue ou companheiro(a) 
R$ 900,00 (3h)  
6.2 Registro de imagem 
R$ 400,00 
 

Ato Administrativo n.º 12/2019 
“Exoneração de Representante Regional” 
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 III, do Estatuto vigente, 
RESOLVE: 
Art.1º - Exonerar  MARCOS AQUILINO, inscrição n.º 01319, do cargo de Representante 
Regional de Presidente Presidente-SP. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se, 25/01/2020 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
 

Ato Administrativo n.º 13/2020 
“Designa Representante Regional da Entidade” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 33, parágrafo único, 
do Estatuto, RESOLVE: 
Art.1º - Nomear LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA, inscrição n.º 01577, 
para o cargo de Representante Regional de São José do Rio Preto-SP. 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se, 25/01/2020 
Devair Quesada da Silva  
Presidente  
 

 
 
 

 

 

 
 
Novos prazos de validade da Carteira 
de Identidade Funcional - CIF 
 

O associado José Humberto Jesus de Sousa, membro nato 
que participou da fundação do Condesp em 1999, 
integrante do nosso Conselho de Ética e Disciplina, foi o 
primeiro associado que – em dia com a anuidade – renovou 
a identificação funcional já com o prazo de 5 anos de 
validade. Confira os critérios atuais definidos pela 
Resolução DIR n.º 4/2020 (Pg.8). 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CLAUDIONOR ROLIM DA COSTA (20), ILDESON DE 

SOUZA (15), ISRAEL MARTIMIANO DA SILVA (17), 

MANUEL LUIZ MARTINS VIEIRA XUFRE (11), 

MARIANA DA SILVA VIEIRA (3), NEILTON DETETIVE 

CALHEIROS BENTO (22) e RITSUCA DE PAULA (15).   

 


