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O BID é uma publicação mensal 

gratuita, em formato eletrônico, que 

tem por objetivo divulgar ações 

institucionais e notícias do CONDESP. 

 ANO II   Nº 22   MAI/2021 

Regulamentação:  

O direito adquirido e a regra de transição de 

habitualidade e formalidade na atuação do 

profissional detetive particular 
 

A exigência da comprovação de mais de 3 anos de atuação na profissão, 

como pessoa física ou jurídica, inserida no ANTEPROJETO DE LEI do 

CONDESP que se encontra na Comissão de Legislação Participativa da 

Câmara (Sugestão n.º 23/19), sob a relatoria do deputado General 

Peternelli (PSL/SP), se funda na Lei nº 13.432 que entrou em vigor em 

12 de abril de 2017.  
 

O artigo 2º do estatuto profissional decreta: “Considera-se detetive 

particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na 

forma de sociedade civil ou empresarial, [...]”.  
 

Para melhor compreensão da questão, devemos analisar o conceito das 

seguintes expressões: HABITUALMENTE. No âmbito do exercício 

profissional, consiste na realização de trabalhos de modo não eventual, 

vez que não se considera profissional aquele que atua de modo 

esporádico; CONTA PRÓPRIA. É o profissional que presta serviços como 

autônomo inscrito no cadastro fiscal (CCM) da prefeitura onde reside, 

sujeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; e SOCIEDADE 

CIVIL/EMPRESARIAL. Empresas cujos titulares são profissionais detetives 

particulares e que, em nome da pessoa jurídica (CNPJ), se organizam 

para prestar serviços de investigação particular, inclusive por via de 

contratados, recolhendo contribuições e impostos pelo Simples Nacional.    
 

O inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Cidadã de 88, afirma que: 

“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada”. Em outros termos, uma lei passa a valer apenas depois 

do momento em que ela foi decretada.  
 

Assim, nenhuma lei regulamentando a profissão poderá tirar dos detetives 

particulares os direitos que adquiriram por meio da Lei n.º 13.432, de 

2017. Por esse prisma, a Carta Magna garante o direito fundamental da 

segurança jurídica. Esse princípio assegura que as situações disciplinadas 

por uma lei continuarão protegidas mesmo que essa lei seja derrogada 

ou substituída por outra. 
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Investigação defensiva e os (novos) 

paradigmas do processo penal 
 

Por Marion Bach e Isabela Stoco 
 

 
O Inquérito Policial foi (e, infelizmente, para 

muitos, ainda é) visto como mera peça 

administrativa e informativa, cujo objetivo 

precípuo é a formação da opinio delicti pelo 

parquet, possuindo, portanto, caráter 

eminentemente inquisitivo. Como consequência, 

por muito tempo e de modo geral, a advocacia 

pouco se preocupou com a atuação direta e 

incisiva em tal fase. 

 

É neste panorama – e já tardiamente - que 

adentra ao Processo Penal o que se 

convencionou denominar investigação defensiva. 

Em breves linhas, esta modalidade de atuação 

do advogado criminal refere-se ao complexo de 

atividades desenvolvido, seja em fase 

inquisitorial, seja em fase judicial, pelo defensor, 

cujo objetivo é a coleta de elementos objetivos, 

subjetivos e documentais para construção de 

um vasto acervo probatório lícito, gerando 

contraponto à investigação ou acusação oficial 

(BALDAN, 2007). 

 

À luz desta nova perspectiva de atuação da 

advocacia, se antes inerte, a defesa passa a 

ter notável relevância no âmbito da investigação 

criminal, ganhando maior proatividade e (novas) 

possibilidades de atuação. A produção de 

provas deixa de ser unilateral e se torna a 

construção de um conjunto de provas que 

observa os ditames constitucionais da paridade 

de armas, ampla defesa e contraditório. 

 

Veja-se que a investigação defensiva não se 

confunde com a participação do defensor nos 

autos do inquérito policial, a qual já é prevista 

no art. 14 do Código de Processo Penal. Ao 

revés, diz respeito a uma nova forma de 

atuação (ainda) mais ativa da defesa em todos 

os âmbitos do processo criminal. 

 

A doutrina (LIMA, 2016, p. 223), ciente da 

relevância desta nova forma de participação da 

defesa no âmbito do Processo Penal, destaca 

que os principais objetivos da investigação 

defensiva são – não exaustivamente: a) 

possibilidade de comprovação de álibi ou de 

razões de inocência; b) desresponsabilização do 

imputado em virtude de atuação de terceiros; 

c) exploração de causas excludentes de ilicitude 

ou culpabilidade; d) eliminação de erros de 

raciocínio; e) revelação de vulnerabilidades 

técnicas; f) identificação e localização de 

peritos e testemunhas. 

 

Também atenta ao novo cenário, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, através de deliberação 

advinda do Conselho Pleno do Conselho 

Federal, publicou o provimento n. 188/2018, na 

intenção de regulamentar o exercício da 

prerrogativa profissional do advogado na 

realização de diligências investigatórias. 

 

Referido Provimento prevê a possibilidade da 

investigação defensiva: (i) em distintas etapas 

ou fases processuais - na investigação 

preliminar, na instrução processual, na fase 

recursal em qualquer grau de jurisdição, na 

execução penal ou como medida viabilizadora 

de revisão criminal; e (ii) de diferentes maneiras 

- colheita de depoimentos, determinação de 

elaboração de laudos e exames periciais, 

realização de reconstituições, pesquisa e 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677617/artigo-14-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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obtenção de dados e informações disponíveis 

em órgãos públicos ou privados. 

 

Importa desde já esclarecer que as atividades 

desenvolvidas pelo advogado e regulamentadas 

pelo Provimento n. 188/2018 não se 

confundem, não concorrem, não reduzem e não 

obstruem o dever-poder investigativo que 

informa os órgãos competentes. As 

possibilidades de investigação defensiva 

conferidas ao advogado, através do Provimento, 

pretendem apenas efetivar direitos já existentes 

– e inquestionáveis.  
 

Ao cliente investigado, pretende-se efetivar a 

ampla defesa constitucionalmente prevista que 

é, na prática, por vezes, (reduzida e encarada) 

pro forma. Ao advogado, pretende-se conferir a 

devida segurança jurídica durante o exercício 

profissional, de modo que sua indispensável 

atuação à efetivação da justiça jamais seja 

confundida com obstrução à justiça. 

Nesta perspectiva, o Projeto de Lei nº 156 de 

2009 – projeto do novo Código de Processo 

Penal brasileiro – também prevê, no artigo 13, 

a faculdade para o advogado, no âmbito do 

exercício do direito de defesa do seu cliente, 

tomar a iniciativa de requerer e identificar 

fontes de provas favoráveis ao seu cliente. 
 

O momento para tratar da investigação 

defensiva não poderia ser mais adequado, por 

distintas razões. 
 

A uma, pois a investigação realizada 

pelas autoridades policiais e/ou pelo Ministério 

Público é habitualmente direcionada à busca de 

provas de acusação, com o consequente 

descuido – quando não ocultação – de provas 

que beneficiariam a defesa. 
 

A duas, porque, diante de um Processo Penal 

que se inclina, cada dia mais, aos acordos e 

negociações, é essencial que as partes 

possuam maior paridade de armas e condições 

de pactuar. Por fim, em razão do atual cenário 

bem revelar que movimentos realizados pelo 

investigado ou por seu defensor têm sido, não 

raro, equivocadamente tratados como atos de 

obstrução à justiça. 
 

Assim, a investigação defensiva deve ser vista 

como instrumento que homenageia o efetivo 

exercício do direito fundamental à ampla 

defesa, através dos meios e recursos a ela 

inerentes (art. 5º, LV, CF) e adequados à sua 

preparação (art. 8.2.c, Pacto de San José da 

Costa Rica). Ainda, como instrumento que 

confere segurança jurídica ao advogado, 

quando do exercício da atividade profissional, 

e ao cliente, destinatário último das garantias 

constitucionais e prerrogativas profissionais da 

advocacia. 

 
Fonte: Canal Ciências Criminais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677773/artigo-13-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
https://canalcienciascriminais.com.br/?s=autoridades+policiais
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728312/inciso-lv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade 

 
Resolução DIR n.º 31/2021. 
“Dá nova redação ao artigo 8º da Resolução DIR n.º 20/2021” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do 
disposto pelo artigo 28, inciso XV, da 2ª Consolidação do Estatuto e no 
artigo 1º da Resolução DIR n.º 9/2021, FAZ SABER: 
Art. 1º O artigo 8º da Resolução DIR n.º 20/2021, publicada no BID n.º 21, 
Pg. 8, passa a vigorar com a seguinte redação: Esta resolução entrará em 
vigor no dia 30 de novembro de 2021. 
Art. 2º Revogam-se às disposições em contrário. 
Publique-se. 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
03/05/2021. 
 
Resolução DIR n.º 32/2021. 
“Dispõe sobre a reativação e a licença da inscrição no quadro social” 
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do 
disposto pelo artigo 26, inciso IV, da 2ª Consolidação do Estatuto e no artigo 
3º da Resolução DIR n.º 9/2021;  
Considerando a necessidade de regulamentar a reativação e licença de 
inscrição no Conselho; e 
Considerando o que estabelecem os artigos 5º e 12, inciso II, do Estatuto, 
FAZ SABER: 
I Da Reativação da Inscrição 
Art. 1º O profissional que se encontrar com a inscrição baixada, consoante 
os artigos 6º, inciso VII, e 12, inciso II, do Estatuto Social, desejando reativá-
la deverá requerer ao Presidente do CONDESP a reativação, apresentando 
o formulário próprio preenchido acompanhada dos seguintes documentos: 
I) Atestado de antecedentes criminais; 
II) Comprovante de endereço recente; 
III) Comprovante de atuação formal na profissão (CCM/CNPJ) atualizado. 
Parágrafo único. A reativação da inscrição poderá ser feita de forma digital, 
consoante o §1º do artigo 1º do Ato Administrativo n.º 47/2021. 
Art. 2º O deferimento ou não da reativação da inscrição é, consoante o 
artigo 26, inciso III, do Estatuto, ato discricionário da Diretoria Executiva do 
CONDESP. 
Art. 3º Deferida a reativação da inscrição, caberá: 
I) Ao interessado - quitar à vista anuidades vencidas na forma do artigo 1º 
da Resolução DIR n.º 20/2020 (BID 16, Pg. 5); 
II) À Secretaria Geral do CONDESP -  emitir ao associado a Carteira de 
Identificação Funcional – CIF observado o disposto no artigo 1º, alínea a), 
da Resolução DIR n.º 4/2020 (BID 6, Pg. 8). 
Parágrafo único: O interessado será comunicado via e–mail, após a 
publicação do resultado do requerimento no boletim informativo como 
prevê o artigo 1º da Resolução DIR n.º 2/2019 (BID 5, Pg. 9).    
II Da Licença da Inscrição 
Art. 4º O detetive particular, devidamente registrado, poderá requerer ao 
Presidente do CONDESP, a licença de sua inscrição. 
§ 1º O pedido de licença deverá ser por prazo de 12 (doze) meses, sendo 
facultada uma única renovação por igual período.  
§ 2º O profissional associado licenciado poderá solicitar o cancelamento de 
sua licença a qualquer tempo, através de requerimento por escrito.  
§ 3º O pedido de licença obedecerá o mesmo procedimento de baixa 
voluntária de que trata o artigo 6º, inciso II, do Estatuto Social, sendo 
obrigatória a devolução da carteira de identificação funcional tutelada pelo 
CONDESP, motivo pelo qual não é aceita a sua apresentação no formato 
digital. 
§ 4º Ao término do prazo da licença serão novamente exigíveis e 
exercitáveis todos os deveres e direitos pelo profissional associado.  
§ 5º A expiração do prazo da licença ou sua revogação a qualquer tempo 
implica no recolhimento de anuidade proporcional em duodécimos, do 
exercício em curso, sem incidência de juros ou correção monetária da 
Resolução DIR n.º 20/2030 (BID 16, Pg. 3).  

§ 6º O pedido de licença apresentado até o dia 15 de janeiro, isenta o 
associado do pagamento da anuidade do ano em que apresentar o 
requerimento.  
§ 7º O requerimento de renovação de licença deverá ser apresentado com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do término da licença em 
vigência. 
Art. 5º. Os casos omissos deverão ser apreciados e resolvidos pela Diretoria 
Executiva do CONDESP. 
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação BID. 
Publique-se. 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
03/05/2021. 
 
Resolução DIR n.º 33/2021. 
“Revoga homenagem concedida”  
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São 
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e em vista do 
disposto pelos artigos 28, inciso XX, e 68 da 2ª Consolidação do Estatuto: 
Considerando o disposto nos artigos 5º e 23 da Resolução DIR n.º 9/2021 
(BID 19, Pg. 4); e  
Considerando, por fim, o julgamento do Processo Ético Disciplinar - 
PED/CED n.º 01/2020 (BID 11, Pg. 7), homologado pela Assembleia Geral 
realizada em 26/02/2021 (BID 19, Pg. 3), FAZ SABER: 
Art. 1º Fica revogada a homenagem concedida ao Sr. Manuel Luiz Martins 
Vieira Xufre em 27/07/2018. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no BID. 
Publique-se, 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
13/05/2021.  
 

Ato Administrativo nº 47/2021. 
“Institui o procedimento digital de afiliação e da outras providencias”  
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 
XV, da 2ª Consolidação do Estatuto, e  
Considerando a necessidade de se modernizar e facilitar o procedimento 
de ingresso nos quadros da entidade, RESOLVE: 
Art. 1º A solicitação de cadastro, por meio do preenchimento e digitalização 
da Ficha de Inscrição, disponível online no site do CONDESP, poderá ser 
feita de forma digital. 
§ 1º Além da própria Ficha de que trata o caput deste artigo, em arquivo 
único o interessado deverá enviar via e-mail os demais documentos nela 
citados. 
§ 2º Verificada a regularidade do formulários e demais documentos, após 
a publicação do deferimento da inscrição no boletim mensal online do 
CONDESP, será expedida CIF – Carteira de Identidade Funcional ao 
associado conforme a Resolução DIR n.º 4/2020 (BID 6, Pg. 8). 
Art. 2º - Não se exigirá o Certificado Militar dos estrangeiros domiciliados 
no Brasil e dos que possuírem mais de 46 anos de idade.   
Art. 3º O CONDESP terá o prazo de 30 dias corridos para apreciar a 
solicitação de filiação, exceto na hipótese em que for solicitado ao 
interessado a apresentação de documentação original ou fotocópia 
autenticada para fins de esclarecimento de divergência ou suspeita de 
fraude ou burla. 
Art. 4º Consoante registro no RG, o CONDESP a pedido do interessado fará 
constar na CIF o seu nome social. 
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data da sua publicação 
no BID. 
Publique-se, 
DEVAIR QUESADA DA SILVA 
Presidente 
13/05/2021.  

 
Expediente – Secretaria Geral 
19/05/2021. 
Protocolo de inscrição DEFERIDO: 
07170 – Leonildo da Silva de Souza – Matr. 01594. 
27/05/2021. 
Protocolo de regularização de inscrição DEFERIDO: 
07078 – Robson Jorge da Silva – Matr. 01000. 
 
 


