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O BID é uma publicação mensal 

gratuita, em formato eletrônico, que 

tem por objetivo divulgar ações e 

eventos do CONDESP. 

27/03/2020

 

Quarentena no estado vai até 7 de abril 

  

DECRETO Nº 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020 

A quarentena de 15 dias foi decretada em todo o estado no último 

sábado (21) devido a epidemia do novo coronavírus. O ato do 

governador, Decreto n.º 64.881/2020, publicado no Diário Oficial de 

23/02/2020, prevê o fechamento do comércio e de serviços não 

essenciais até o dia 7 de abril. Segundo o governador, a medida poderá 

ser ampliada ou reduzida conforme necessidade.  

 

A ação não afeta serviços de saúde, segurança, limpeza e alimentação. 

Portanto, hospitais, serviços policiais, mercados, bancos, casas lotérias 

e padarias vão funcionar normalmente.  

 

Doria garantiu o funcionamento de serviços por aplicativos, seja de 

transporte de passageiros ou de delivery de compras e refeições. A 

medida visa permitir que empresas como restaurantes, bares e cafés 

possam continuar operando com a entrega em domicílio.  

 

“A Polícia Militar e a Polícia Civil 

de São Paulo já foi orientada 

para atuar com firmeza e 

determinação, evidentemente 

dentro do protocolo, para evitar 

festas como os bailes funk”, 

declarou o governador João 

Doria. 
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Está pré-definido o próximo encontro regional da 

categoria para o dia 22 de maio do corrente, na cidade 

de Campinas, das 19 às 21 horas, conforme revelou 

Devair Quesada, Presidente do CONDESP. 

 

O local em que se realizará o encontro será conhecido 

na segunda semana de abril, isto se a quarentena 

decretada no estado não for prorrogada.  

 

“Estou atento ao momento pelo qual estamos 

passando, e sinto os reflexos negativos em nossas 

atividades profissionais. Se forem prorrogadas as 

restrições impostas por conta do coronavírus, então 

teremos que adiar a assembleia”, reforçou o dirigente. 

 

Em 2019, também no mês de maio, o encontro 

aconteceu no salão nobre da Câmara de Piracicaba, 

mais 30 profissionais prestigiaram o vento. 

 

Dentre os principais assuntos internos do Conselho 

que deverão ser apreciados no evento estão a 

prestação de contas dos exercícios de 2018 e 2019, 

algumas propostas de resoluções, e a escolha de 

substitutos para cargos na Diretoria Executiva e no 

Conselho Fiscal. 

 

O anteprojeto de lei encaminhado aos deputados 

federais Isnaldo Bulhões (MDB-AL), relator do 

Projeto de Lei n.º 9323/17 na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público - 

CTASP, e Subtenente Gonzaga (PDT-MG), 

relator da Sugestão n.º 23/19 em tramite na 

Comissão de Legislação Participativa - CLP 

(proposta do Condesp), é outro assunto que, 

segundo o secretário geral do Condesp, deverá 

ser item do tema livre na próxima reunião. 

 

Detalhe:  O exame destas propostas poderá se 

delongar mais ainda se, por ocasião de indicação 

pelos partidos dos seus parlamentares que irão 

compor às comissões permanentes da Câmara 

ano legislativo 2020, os supracitados deputados 

não permanecerem nas mesmas comissões. 

“Encontro regional da categoria 

ocorrerá em maio na cidade de 

Campinas”  
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“A confidência e o detetive 

profissional” 

 

A confidencialidade é característica indissociável da 

natureza da profissão de detetive da iniciativa privada 

e essência de sua plena atuação. 

 

Sem pretensão de exaurimento o presente artigo, 

dividido em duas partes, aborda a questão 

do segredo na perspectiva da órbita jurídica e, lógico, 

da profissão de que trata a Lei n.º 13.432/17.  

 

Tanto quanto outras profissões que contam com 

normas reguladoras, existe um sigilo como dever e 

outro como direito do detetive da iniciativa privada. 

 

Este direito-dever do detetive será protegido em favor 

tanto da sua credibilidade pessoal quanto da sua 

categoria profissional e, sobretudo, porque se destaca 

do domínio contratual para atender a interesses da 

sociedade. 

 

Nesse passo, na primeira parte tratamos do segredo 

profissional e, na segunda, terminamos comentando 

pontos atinentes ao sigilo da fonte. 

 

Segredo profissional 

 

Segue, de modo conciso, o essencial acerca 

do art. 154 do Decreto-Lei n.º 2.848/40.  

O segredo profissional apesar de não estar expresso no 

texto da Constituição Cidadã, para alguns autores está 

ancorado no perfil almejado por aqueles legisladores 

constituintes, eis que a obrigação imposta àquele 

que deve guardar o segredo diz respeito à intimidade 

de outrem, que, por sua vez, está contido no rol dos 

direitos e garantias fundamentais estabelecidos 

pela Carta Política vigente. 

 

Por conseguinte, soma-se à proteção individual do 

profissional um viés coletivo no alcance protetivo do 

sigilo. A sociedade necessita de certas profissões e o 

indivíduo tem a liberdade de escolher o profissional a 

quem recorrer e, assim, deve estar seguro de 

que encontrará resguardo da sua intimidade naquele 

ramo de atividade em que precise de assistência 

profissional. 

 

Trata-se, logo, da proteção de fatos da intimidade de 

um indivíduo que foram revelados em decorrência da 

relação de confiança estabelecida entre ele, 

contratante, e o profissional detetive (confidente 

necessário) que a obteve. 

 

Ainda que reservados, porém, necessários ao melhor 

desempenho de seu mister e que, se vazados, podem 

causar dano a outrem. Salienta-se que o dever de sigilo 

alcança aos auxiliares do detetive, desde que venham 

a ter conhecimento do segredo em razão de sua 

atividade. 

 

O segredo, que é o objeto do sigilo, consiste na 

informação relatada pelo contratante em ver seu 

problema analisado pelo profissional. São os fatos 

expostos em razão da relação profissional-cliente, 

sejam esses fatos honrosos, negativos, neutros ou, até 

mesmo, outros que não são os estritamente 

necessários para a averiguação cabal do caso, abrange 

ainda as informações obtidas de terceiros cujo 

conteúdo remeta à relação profissional e à intimidade 

do contratante ou do investigando. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/449223080/lei-13432-17
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619917/artigo-154-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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É importante lembrar que a legislação brasileira prevê 

hipóteses em que confidências podem e devem ser 

reveladas, como por exemplo encontramos na dicção 

do art. 10, inciso III, da Lei n.º 13.432/17: “Divulgar os 

meios e resultados da coleta de dados e informações a 

que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em 

defesa própria”. 

 

O detetive que toma conhecimento de fatos narrados 

pelo cliente não pode revelá-los nem deles se utilizar 

em favor de outros clientes ou no seu próprio 

interesse, devendo manter-se em silêncio para todo o 

sempre.  

 

O profissional que desrespeitar esse princípio, se por 

um lado estará livre de sanção administrativa 

disciplinar por ausência de controle profissional por 

ente jurídico de direito público, por outro, se sujeita ao 

crime de violação de segredo descrito no 

art. 154 do Código Penal (Detenção de 3 meses a 1 

ano, ou multa). 

 

Sem embargo, há situações em que se entende 

justificada a violação do sigilo profissional. É o que 

acontece quando o investigador contratado é atacado 

pelo próprio cliente e, para defender-se precisa revelar 

fatos acobertados pelo manto do sigilo profissional; 

suposição em que poderá quebrar o sigilo e sua 

conduta não sofrerá qualquer sanção tampouco 

poderá ser declarada antiética; apesar disso, a licitude 

da conduta está condicionada à obediência do detetive 

da iniciativa privada aos limites do interesse ameaçado: 

suas revelações deverão se limitar ao mínimo 

necessário para atender a sua defesa. 

 

No entanto, se, após havê-lo assistido na investigação 

de determinado assunto, for chamado em juízo 

para prestar depoimento que diga respeito ao 

contratante ou mesmo à pessoa do investigado, e se o 

fato que lhe for perguntado, apesar de reservado, não 

lhe tenha chegado ao conhecimento em razão do seu 

mister, nada impedirá que o relate. 

 

Todavia, incide no crime o detetive se divulgar segredo 

que, embora não lhe tenha sido confiado pelo cliente 

e ainda que atinente ao indivíduo investigado, 

descobriu no exercício da sua atividade profissional. 

 

É importante observar ainda, no tocante ao colhimento 

de prova testemunhal, que o art. 207 do Decreto-Lei 

n.º 3.689/41 dispõe, e se a parte interessada – 

entendendo essa como a qual se deva guardar segredo 

– desobriga o confidente, deve a prova testemunhal 

ser colhida e ter reconhecida a sua validade, ainda que, 

na hipótese aventada, algum normativo 

infralegal (editado por órgão profissional) proibisse o 

depoimento do detetive, vez que deve prevalecer a 

regra processual penal que se sobrepor-se-ia ao 

regulamentário ético. 

 

Por outro lado, na condição de testemunha arrolada 

por seu cliente em juízo cível ou criminal, 

corroborando os elementos de convicção arrecadados 

e juntados ao relatório dos serviços 

realizados, incumbe ao detetive particular contribuir 

dando seu depoimento para a busca da verdade 

real no deslinde da ação, o que, de mais a mais, é 

considerado serviço público conforme o art. 463 do 

Código de Processo Civil. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/149386344/artigo-10-da-lei-n-13432-de-11-de-abril-de-2017
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/149386327/inciso-iii-do-artigo-10-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/topicos/10619917/artigo-154-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10662049/artigo-207-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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Como observação final, outra situação também 

relacionada ao dever de guardar segredo ou 

resguardar sigilo na qual o detetive não só pode como 

deve manter-se intransigente é quando, sob ameaça 

de prisão proferida por delegado de polícia, promotor 

de justiça ou magistrado, se ver constrangido a depor 

sobre fatos de que teve conhecimento em razão do seu 

mister. 

 

O agente público que incorrer nessa conduta, vale 

lembrar, poderá responder pelo crime capitulado 

no art. 15 da Lei n.º 13.869/19 (Lei de Abuso de 

Autoridade). 

 

 

Sigilo da Fonte 

 

Tem-se, antes de tudo, que o sigilo profissional, além 

de sofrer limites do próprio texto constitucional citado 

abaixo, só é válido quando estritamente necessário ao 

exercício da profissão, porquanto a informação a ser 

protegida (no caso a fonte) é aquela sem a qual a 

profissão não poderia ser exercida. 

 

Alçado como um dos deveres do detetive particular, 

segundo o art. 11, inciso I, da Lei n.º 13.432/17, o sigilo 

da fonte é estampado como prerrogativa de ordem 

profissional no art. 5º, inciso XIV, in fine, 

da Constituição da República de 88 em que se lê: “é 

assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional”. 

 

Dai afigura-se certo que não trata de um privilégio 

específico dos profissionais de comunicação, abrange 

as mais diversas profissões que fazem uso da 

inviolabilidade do sigilo da fonte. Esse instituto 

conecta-se umbilicalmente a liberdade de informação 

que implica os direitos de informar, se informar e de 

ser informado, sem os quais não há Estado de Direito 

e muito menos democracia. 

 

Frise, por oportuno, que outra característica que se 

nota é que se, por um lado, não existe no ordenamento 

jurídico brasileiro norma constitucional ou ordinária 

que obriguem os jornalistas e repórteres investigativos 

a preservar a fonte, de outro modo, a Lei nº 13.423/17 

alça o sigilo da fonte como uma obrigação que se 

impõe aos agentes da investigação particular. 

 

Esclareça-se que a revelação da fonte não consta 

tipificada como crime na legislação penal, 

porquanto não estaria revelando um segredo e sim a 

identidade da pessoa que lhe deu uma informação, por 

outro lado, passível de responsabilização na esfera 

cível por eventuais danos derivados da quebra do 

sigilo. 

 

Compreendido tal ponto, infere-se que a única 

consequência automática que advirá para o detetive 

que não respeita o sigilo da fonte será 

a perda da confiança e da credibilidade, afinal de 

contas o informante/fonte arrisca envolver-se em um 

processo judicial? 

 

Segundo José Afonso da Silva, amparado na lição de 

Albino Greco, deve-se entender por informação como 

sendo “o conhecimento de fatos, de acontecimentos, 

de situações de interesse geral e particular que implica, 

do ponto de vista jurídico, duas direções: a do direito 

de informar e a do direito de ser informado” (JOSÉ 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/238012770/artigo-15-da-lei-n-13869-de-05-de-setembro-de-2019
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/762309173/lei-13869-19
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/149386315/artigo-11-da-lei-n-13432-de-11-de-abril-de-2017
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/149386311/inciso-i-do-artigo-11-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/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730570/inciso-xiv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/443609406/lei-13423-17


Página | 6
 
 

AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional 

Positivo, p. 246, 32ª ed., 2009, Malheiros). 

 

Deve cercar-se de redobrados cuidados no sentido de 

preservar o sigilo das informações colhidas, a 

privacidade, a intimidade e os demais direitos e 

garantias individuais das pessoas envolvidas, dado que 

a atuação fora das diretrizes do supracitado diploma 

legal enseja responsabilidade pessoal, civil e ilicitude 

de provas coletadas. 

 

Voltando ao tópico em comento, o bem jurídico 

protegido é a identidade da fonte, abrangendo assim 

não só a identidade dos particulares e agentes 

públicos que fornecerem informações ou dados 

sensíveis aos detetives, mas também documentos, e 

tudo o mais que tem relevância para o bom desenrolar 

ou até mesmo, em certas circunstancias no curso do 

processo, o desfecho de uma investigação profissional. 

 

Embora desfrutando do ápice da era da informação, 

disponíveis na internet múltiplas fontes abertas, 

verdade é que existem casos corriqueiros da lide do 

detetive privado, máxime os de natureza criminal, em 

que sem a cooperação espontânea de pessoas ou 

informantes esse profissional tem pouca ou nenhuma 

chance de êxito no trabalho investigativo. 

 

Certas informações - avaliei adequado não especificá-

las - somente podem ser obtidas através de fontes 

confidenciais ou sigilosas, por conseguinte, para que o 

detetive particular cumpra a sua incumbência, ele 

garante que questões de como, onde, quando e por 

meio de quem obteve a determinada informação 

estarão plenamente em sigilo.  

A fonte ou informante precisa confiar que o 

investigador usará a informação de maneira 

responsável, sem colocá-lo em risco direto. 

 

Além do mais, o detetive particular diligente jamais se 

permitirá consignar em seu relatório uma informação 

obtida sem antes confrontá-la, aquilatando a sua 

relevância, especialmente porque o uso de fontes 

sigilosas não o exime de provar a veracidade daquilo 

que delas extraiu e que, no todo ou em parte, apontar 

em seu parecer conclusivo sobre o objeto da 

investigação empreendida sob sua responsabilidade. 

 

No geral, apresentando o relatório circunstanciado dos 

serviços executados, e que o faça segundo o formato 

dado pelo art. 9º da Lei n.º 13.432/17, o detetive 

particular entrega em anexo os elementos 

informativos ou de valor probatório lícitos coletados 

em proveito do contratante para que se valha dos 

mesmos como melhor aprouver. Obviamente que se 

alguma   informação  ou  documento  obtido  pelo 

investigador  contratado, constante no relatório 

alhures mencionado, for  divulgado sem justa razão, 

aquele que o fizer poderá  responder  criminalmente 

pela  transgressão ao art. 153  do Código Penal (Pena 

de detenção de 1 a 6 meses ou multa). 

 

Delineia-se oportuno lembrar que se o detetive 

recebe documento ou informação sigilosa extraída de 

processo físico ou de sistema de dados da 

Administração Pública, desde que não tenha 

concorrido para que o servidor público ou quem a ele 

se equipare quebrasse o sigilo, não poderá sofrer 

persecução criminal pela “Violação de Sigilo 

Funcional” visando responsabilizá-lo pela obtenção ou 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/149386352/artigo-9-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/topicos/10620036/artigo-153-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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fazer com que revele a identidade do agente 

público que serviu-lhe de fonte, consoante o tipo 

penal definido pela norma do art. 325 do Código 

Penal, salvo se existir um bem jurídico maior que exija 

proteção e seja mais importante do que o direito à 

privacidade do investigador profissional derivado da 

regular exercício de seu múnus privado. 

 

Em relação aos profissionais de imprensa o sigilo da 

fonte, muito embora tratado com entendimento 

pacificado pelo Supremo (ADPC 601/DF), ainda é, vez 

ou outra, objeto de controvérsia em nossas Cortes 

inferiores, que dirá dos agentes investigadores de que 

trata a Lei n.º 13.432/17. 

 

Ao demais, o detetive particular que, no desempenho 

do seu mister ou fora dele, cometer algum crime 

estará sujeito à investigação criminal, do mesmo modo 

que qualquer do povo que o fizer, porém, não pode ser 

perquirido em sede policial ou judicial – ele 

pessoalmente – no sentido de violar o sigilo da fonte. 

 

Andre Luis da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Fava, nascido na Itália em 

4 de setembro de 1966 (Aosta), 

afiliado ao Condesp, está na 

profissão desde 1999; ano em 

que veio para o Brasil. Serviu o 

Exército Italiano por 2 anos. Trabalhou para 

importantes agências de investigações da Itália.  

Naturalizou-se brasileiro em 2003. Proprietário da 

MAF, empresa de consultoria em segurança e 

investigação privada, criada em 2011 na cidade de 

Franca (SP).  Entre 2007 a 2014, credenciado na 

atividade da segurança patrimonial e de transporte de 

valores, atuou também como segurança pessoal de 

executivos em São Paulo e Rio de Janeiro.   

 

Fez parte das organizações WAPI - Word Association 

of Professional Investigators, British Bodyguard 

Association,  ICPTA - International Close Protection 

Training Association, e IACPO International 

Association of Close Protection Officers. Na condição 

de membro honorário participou da APF - Auxiliary 

Police Federation, seção de São Paulo, da IPA - 

International Police Association, seção de São Paulo e, 

em 2019, da Seção Nacional de Brasília.  Atualmente 

trabalha como gestor do contrato da segurança 

patrimonial da Delegação da União Europeia em 

Brasília-DF. É coutry manager do Grupo GEOS/ADIT, e, 

desde 2011, preside a ONG Fondazione Da Vinci 

Fondazione Brasil.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598139/artigo-325-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/449223080/lei-13432-17
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Paulo Almeida (foto abaixo), detetive particular há 

mais de 28 anos, está sediado no Bairro Engenho 

Pequeno em São Gonçalo (RJ), cidade em que nasceu. 

Formou-se pela Academia Nacional de Investigações e 

Segurança - ANIS (1990) e pela Academia Gonçalense 

de Informações Reservadas – AGIR (1992). 

 

Entusiasta da atividade que abraçou, sempre 

envolvido nas questões pertinentes à regulamentação 

da profissão, o detetive Almeida, fez parte da 

comissão composta de profissionais dos quatro 

cantos do país que trabalhou pela aprovação do 

projeto que transformou-se na Lei n.° 13.432/17. 

 

Salienta que o exercício da profissão exige além de 

vocação natural, boa base de conhecimento teórico e 

empírico. “A despeito da situação econômica atual, 

noto uma melhora na procura por nossos serviços. 

Todavia, somos prejudicados pela ação de 

oportunistas ou indivíduos inaptos que se infiltram na 

atividade e causam transtornos aos clientes e danos à 

reputação de toda classe”, completou Paulo Almeida.   

 

 

 

 

 

ALMIRO PENAROTE FILHO (11), GABRIELE 

BIANCA MORIM (22), JOANA DARC FERNANDES 

DE ARAÚJO (3), e RILDO TAVARES SILVEIRA (2). 
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 
 
Resolução DIR  n.º  9/2020  
“Norteia o processo administrativo na entidade”.  
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 artigos 22, inciso 
V, e 26, inciso IV, da 2ª Consolidação do Estatuto da Entidade, FAZ SABER:  
Art. 1º Esta Resolução regula os atos e procedimentos administrativos no âmbito do 
Condesp, que não tenham previsão normativa específica. 
Art. 2º Somente a Assembleia Geral poderá: 
I - ressalvados os casos previstos no Estatuto vigente, criar condicionamentos aos 
direitos dos associados ou impor-lhes deveres; e 
II - prever infrações ou prescrever sanções. 
Art. 3º Os órgão que compõem o Condesp não iniciarão qualquer atuação material 
relacionada ao campo da relação social dos afiliados sem a prévia expedição do ato 
administrativo que lhe sirva de base, salvo previsão estatutária em contrário.  
Art. 4º São inválidos os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais, 
regimentais e estatutários de sua edição, particularmente nos casos de: 
I - incompetência do órgão ou dirigente de que provenha; 
II - omissão de procedimento elementar; 
III - erro do objeto; 
IV - inexistência do motivo de fato ou de direito; 
V - falta ou insuficiência de procedência. 
§1º Nos atos administrativos do Condesp, será razão de invalidade a falta de 
correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, levando em conta a sua 
finalidade. 
§2º A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a 
regra de competência, os fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada. 
Parágrafo único - A motivação poderá consistir na remissão a pareceres ou 
manifestações nele proferidos. 
Art. 5º Os órgãos do Condesp anularão os seus atos inválidos, de ofício ou por 
provocação de pessoa interessada, exceto se: 
I - um ano contado de sua edição; 
II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo; 
III - forem passíveis de derrogação. 
Art. 6º A derrogação de atos inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de 
competência ou de ordem formal, se dará desde que: 
§1º Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo ao Condesp ou a 
integrante de seus quadros quando se tratar de ato impugnado. 
§ 2.º - A convalidação será sempre formalizada por ato motivado 
Art. 7º Os atos de conteúdo normativo e os de caráter geral serão numerados em 
séries específicas, seguidamente, sem renovação anual. 
Art. 8º Salvo regra em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em 
sua publicação no Boletim Informativo criado pelo Resolução DIR n.º 2/2019, 
disponibilizada na edição (7) de 23/12/2019, ou, quando for o caso, na notificação ou 
intimação do interessado pela via postal. 
Parágrafo único - A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser 
resumida. (RG, CPF e endereço dos associados não serão divulgados em hipótese 
alguma). 
Art. 9º - Salvo os casos previstos no Estatuo, os dirigentes ou gestores não poderão 
delegar a prática de atos de sua competência ou avocar os de competência de seus 
colegas no Condesp. 
Parágrafo único - O órgão colegiado não pode delegar suas funções, mas apenas a 
execução material de suas deliberações. 
Art. 10 - Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos 
de validade, a igualdade entre os associados e o devido processo legal, do 
contraditório, ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou decisão motivados. 

§ 1.º Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão assegurados às 
partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e de obter vista e de 
recorrer. 
§ 2.º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas 
propostas pelos associados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias. 
Art. 11 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie 
apresentados ao Condesp será de 90 (noventa) dias, se outro não for estabelecido 
em regra, regimento interno ou no Estatuto vigente. 
§ 1.º -Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o 
requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em 
contrário. 
§ 2.º -Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do 
prazo previsto neste artigo, o órgão ou o dirigente cientificará o interessado das 
providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 
§ 3º -O disposto no §1° deste artigo não desonera o órgão ou dirigente do Condesp 
do dever de apreciar o requerimento. 
Art. 12 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações, intimações e 
notificações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, 
observarão as seguintes regras: 
I - constitui ônus do associado informar seu endereço para correspondência, bem 
como alterações posteriores; 
II - considera-se efetivada a intimação ou notificação por carta com sua entrega no 
endereço fornecido pelo interessado; 
III - será preferencialmente pessoal a citação do acusado, em procedimento 
sancionatório disciplinar, e o convite do terceiro interessado, em procedimento de 
derrogação; 
V - na citação, notificação ou intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar 
o comprovante de recebimento, o representante do Condesp certificará a entrega e 
a recusa; 
V - quando o associado estiver representado nos autos por procurador, a este serão 
dirigidas as notificações e intimações, salvo disposição em contrário. 
Parágrafo único - Na hipótese do inciso III, não encontrado o associado, a notificação 
será feitas por edital publicado no Boletim Informativo do Condesp. 
Art. 13 Durante a instrução, será concedida vista dos autos ao interessado, mediante 
simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. 
Parágrafo único - A concessão de vista será obrigatória, no prazo para manifestação 
do associado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Boletim 
Informativo do Condesp. 
Art. 14 Ao advogado e assegurado o direito de retirar os autos da repartição, 
mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu constituinte, salvo na 
hipótese de prazo comum. 
Art. 15 Todo associado que for afetado por decisão administrativa poderá dela 
recorrer, em defesa de interesse ou direito. 
Art. 16 São irrecorríveis, na esfera administrativa, os atos de mero expediente ou 
preparatórios de decisões na esfera do Condesp. 
Art. 17 A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 
I - será dirigida ao órgão ou dirigente recorrido, pessoalmente por meio eletrônico ou 
postal; 
II - Trará a o nome, número de registro e endereço do associado; 
III - conterá exposição, clara e completa, das razões da inconformidade. 
Art. 18 Salvo disposição legal em contrário, o prazo para apresentação de recurso ou 
pedido de reconsideração será de 15 (quinze) dias contados da publicação ou 
notificação do ato.  
Art. 19 Qualquer associado tem o direito de exigir, do Condesp, a retificação, 
complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, incompletos, 
dúbios ou desatualizados. 
Art. 20 A Ficha Cadastral do associado deve ser completado ou corrigida, de ofício, 
assim que órgãos ou dirigentes do Condesp tomem conhecimento da incorreção, 
desatualização ou caráter incompleto de informações nelas contidas. 
Art. 21 Qualquer associado que tiver conhecimento de violação de norma, regimento 
ou do Estatuto praticada por dirigentes ou representantes deverá denunciá-la ao 
Condesp. 
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Art. 22 A denúncia conterá a identificação do seu autor, devendo indicar o fato e suas 
circunstâncias, e, se possível, seus responsáveis ou associados beneficiários. 
Parágrafo único - Quando a denúncia for apresentada verbalmente, o dirigente do 
órgão do Condesp lavrará termo, assinado pelo associado denunciante. 
Art. 23 Esta resolução entrará em vigor na data de sua homologação pela Assembleia 
Geral, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se, 27/02/2020. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 

 
Resolução DIR n.º 10/2020 
“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021 e da outras providencias”.  
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 XII, 
alíneas “a” e “b”, da 2ª Consolidação do Estatuo, FAZ SABER:  
Art. 1º A Receita do Condesp para o exercício de 2021 fica estimada em R$ 12.375,00 
(doze mil trezentos e setenta e cinco reais) e fixa a Despesa em R$ 8.500,00 (oito mil e 
quinhentos reais)), levando em conta o resultado do movimento financeiro do 
exercício anterior, encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
§1º A Receita será realizada mediante arrecadação de anuidades, juros e multas, 
taxas, doações e das verbas descritas nas alíneas ‘d” e “e” do art. 58 do Estatuto. 
§2º A Despesa da entidade Condesp será realizada segundo os seguintes itens:  
a) Telefonia fixa; 
b) Internet/hospedagem/domínio;  
c) Serviços postais;  
d) Materiais de expediente; 
e) Material escritório/informática; 
f) Manutenção de equipamentos;  
g) Material de limpeza; 
h) Reprografia e serviços gráficos; 
i) Reembolso/ajuda de custo; 
j Serviços prestados por terceiros;  
k) Honorários/Assessoria Profissional;  
l) Despesas bancárias/financeiras; 
m) Taxas e emolumentos; 
n) Despesas legais/fiscais. 
Art. 2º Os balanços dos exercícios de 2018 e 2019 da Diretoria Executiva foram 
confirmados por maioria de votos dos membros do Conselho Fiscal, consoante o 
seguinte parecer: “Parecer CF n.º 1/2020. Os membros do Conselho Fiscal do 
CONDESP que este parecer subscrevem, nos termos de suas atribuições estatutárias, 
achando em prefeita ordem e exatidão os Demonstrativos do Movimento 
Patrimonial e Financeiro da Entidade relativos aos exercícios de 2018 e 2019, exaram 
parecer pela aprovação dos referidos documentos. Fábio Barboza da Cruz. Airton 
Marques Ferreira”.  
Art. 2º Assembleia Geral será convocada para o mês de maio do corrente por meio 
de Edital constando local, data e horário que será publicado na forma do art. 19 do 
Estatuto.   
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se, 25/02/2020. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 

 
Resolução DIR n.º 11/2020 
“Dissolve comissão de estudos que especifica” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos IV, da 2ª Consolidação do 
Estatuto, RESOLVE: 
Art.1º - Dissolver a Comissão de Estudos instituída pela Resolução DIR n.º 7/2020, 
disponibilizada na edição do BID de 26/01/2020.  
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se, .26/02/2020. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 

Resolução DIR n.º 12/2020 
“Dispõe orientações quanto à forma e conteúdo do relatório de final de gestão” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos XIII, da 2ª Consolidação 
do Estatuto, RESOLVE: 
Art.1º - Esta Resolução tem por objetivo orientar a organização, forma, conteúdo do 
dos relatórios de prestação de contas ao final do mandato da gestão, em 
atendimento ao Parágrafo único do art. 26 do Estatuto.  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
Informativo do Condesp.  
Publique-se, .27/02/2020. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 
 
ANEXO 
Disposições Preliminares 
Esta Norma de Execução tem por objetivo orientar a organização, forma, conteúdo 
dos relatórios de gestão e demais informações, bem como informar definir as peças 
que constituirão o processos de prestação de contas ao final do mandato da Diretoria 
Executiva. 
1) Mensagem do Presidente; 
2) Relatório de atividades com explicitação de todas as ações desempenhadas, 
contendo:  
a) objetivos estatutários específicos focados no triênio;  
b) origem dos recursos expendidos;  
c) estrutura utilizada, número de diretores ou representantes envolvidos na 
organização e execução das ações ou projetos; 
d) número dos associados participantes/envolvidos; 
e) instituições parceiras e patrocinadoras; 
f)  programas a executar; 
g) avaliação dos resultados do trabalho social descrito no relatório de atividades anual. 

 
Ato Administrativo n.º 17/2020 
“Incorpora o território de Brasília ao de representação que especifica” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições e de conformidade com os arts. 28, incisos III e XVI, e 33, parágrafo 
único do Estatuto, CONSIDERANDO por fim que geograficamente Brasília (DF) está 
situada no território de Goiás, RESOLVE: 
Art.1º - Atribuir a representação regional do Estado de Goiás, à título precário, o 
território da capital federal.  
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
Publique-se, .27/02/2020. 
Devair Quesada da Silva 
Presidente 

 
Expediente - Secretaria Geral  
18/03/2020   
I) Protocolos de inscrição ARQUIVADOS: 
2020 
07083 – Marcelino Lucindo de Souza – Matr. 01317 (Requerida baixa. fl. 19) 
07049 – Antonio Carlos Pereira – Matr. 01063 (Requerida baixa. fl. 14) 
07038 – Marcos Aquilino – Matr. 01319 (Requerida baixa. fl. 20v.) 

 
II) Protocolos de inscrição DEFERIDOS: 
2020 
07155 – Rildo Tavaes Silveira – Matr. 01579. 
07156 – Ney Jeorge Ferreira Pereira – Matr. 01580.  
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DECRETO Nº 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020 
Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto 
da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá 
providências complementares.  
JOÃO DORIA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais,  
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 
2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde 
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus;  
Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da 
citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual 
abrange a “restrição de atividades [...] de maneira a evitar 
possível contaminação ou propagação do coronavírus”;  
Considerando que, nos termos do artigo 3º, § 7º, inciso II, 
da aludida lei federal, o gestor local de saúde, autorizado 
pelo Ministério da Saúde, pode adotar a medida da 
quarentena;  
Considerando que nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da 
Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, o Secretário 
de Saúde do Estado ou seu superior está autorizado a 
determinar a medida de quarentena, pelo prazo de 40 
(quarenta) dias;  
Considerando o disposto no Decreto federal nº 10.282, de 
20 de março de 2020, em especial o rol de serviços públicos 
e atividades essenciais de saúde, alimentação, 
abastecimento e segurança;  
Considerando a recomendação do Centro de Contingência 
do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de 
março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que 
aponta a crescente propagação do coronavírus no Estado 
de São Paulo, bem assim a necessidade de promover e 
preservar a saúde pública;  
Considerando a conveniência de conferir tratamento 
uniforme às medidas restritivas que vêm sendo adotadas 
por diferentes Municípios,  
Decreta:  

Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Estado 
de São Paulo, consistente em restrição de atividades de 
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do 
coronavírus, nos termos deste decreto.  
Parágrafo único – A medida a que alude o “caput” deste 
artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020.  
Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, 
fica suspenso:  
I - o atendimento presencial ao público em 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 
especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, 
galerias e estabelecimentos congêneres, academias e 
centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas;  
II – o consumo local em bares, restaurantes, padarias e 
supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega 
(“delivery”) e “drive thru”.  
§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a 
estabelecimentos que tenham por objeto atividades 
essenciais, na seguinte conformidade:  
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e 
serviços de limpeza e hotéis;  
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como 
os serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, 
restaurantes e padarias;  
3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis 
e derivados, armazéns, oficinas de veículos automotores e 
bancas de jornal;  
4. segurança: serviços de segurança privada;  
5. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do 
Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020.  
§ 2º - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, 
instituído pelo Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, 
deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida 
de quarentena de que trata este decreto.  
Artigo 3º - A Secretaria da Segurança Pública atentará, em 
caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos 
artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não 
constituir crime mais grave.  
Artigo 4º - Fica recomendado que a circulação de pessoas 
no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades 
imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercícios 
de atividades essenciais.  
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor em 24 de março de 
2020, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial:  
I – o inciso II do artigo 4º do Decreto nº 64.862, de 13 de 
março de 2020;  
II – o artigo 6º do Decreto nº 64.864, de 16 de março de 
2020, salvo na parte em que dá nova redação ao inciso II do 
artigo 1º do Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020;  
III – o Decreto nº 64.865, de 18 de março de 2020.  
Palácio dos Bandeirantes, 22 de março de 2020.  
JOÃO DORIA 


