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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO BRUNO DANTAS DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO 

 

 

 

 

Processo nº 014.760/2021-5 

 

  CONECTAS DIREITOS HUMANOS, INSTITUTO IGARAPÉ, INSTITUTO 

SOU DA PAZ e TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - BRASIL, por seus 

procuradores e procuradoras, vêm expor e requerer o quanto segue.  

1. As  entidades Peticionárias  figuram como denunciantes na 

representação  014.995/2021-2, apensada a esta, juntamente com outras, “a 

fim de serem apuradas em conjunto”. 

2. A representação  em epígrafe diz respeito ao Pregão Eletrônico 

3/2021 conduzido pela SEOPI, órgão do Ministério da Justiça, que nos termos 

do correspondente edital, se presta à aquisição de “solução de inteligência 

em fontes abertas, mídias sociais, deep e dark web”. 

3. As Peticionárias  apontaram na peça apresentada uma série de 

irregularidades abrigadas pelo edital impugnado; incluindo, mas não se 

restringindo, à própria natureza do objeto da licitação, descrito no tópico 

anterior nas exatas palavras trazidas pelo instrumento convocatório.  
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4. Na presente manifestação pretende-se colacionar a esses autos 

novas - e preocupantes - informações sobre o tipo de tecnologia desejado 

pela unidade jurisdicionada, trazidas à tona por uma articulação entre 

entidades da sociedade civil internacional e alguns dos principais veículos 

de comunicação do mundo, bem como fazer uma breve análise dos 

documentos  juntados aos autos pelos órgãos do Poder Público. 

A. TECNOLOGIA OU ARMA DE GUERRA? DOS RISCOS DE UM 

SOFTWARE ESPIÃO PARA A DEMOCRACIA 

5.  “Mais do que um software, o Pegasus é uma arma de guerra”1. 

A contundente afirmação foi apresentada pelo Prof. Sérgio Amadeu, ex-

presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. No mesmo 

sentido se manifestou o Prof. Ronaldo Lemos, para quem a ferramenta 

situa-se no topo da hierarquia de perigo de armas tecnológicas, tanto em 

termos de capacidade de dano, quanto em termos de sofisticação2. 

6. A afirmativa proferida pelo professor apoia-se no nível de dano 

em potencial associado à ferramenta: não se trata de mero recurso 

tecnológico, mas de verdadeiro instrumento invasivo de obtenção de 

informações estratégicas e, também, pessoais. Mundo afora, como vêm 

indicando evidências recentemente trazidas a conhecimento público, o 

Pegasus vem sendo empregado de forma hostil, contra autoridades 

públicas, empresas, ativistas, jornalistas e cidadãos comuns no geral. 

Contrariando, portanto, as declarações públicas da empresa de que só 

comercializa o produto tão somente com países com histórico de respeito a 

 
1 https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/07/23/o-assunto-501-espionagem-via-celular-o-caso-
pegasus.ghtml  
2 “O Pegasus é uma arma.” Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2021/07/brasil-tentou-adquirir-ferramenta-espia.shtml  
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direitos humanos, para investigações contra organizações criminosas e 

terroristas.   

7. Tal qual descrito no edital, o objeto do certame abrange, 

justamente, o tipo de tecnologia representada por um software como o 

Pegasus, licenciado e comercializado pela empresa israelense NSO Group. É 

o que se extrai do processo administrativo que deu origem à licitação, de 

número SEI 08000.000865/2020-303, pg. 340 (14839497), no qual está 

registrado que a supramencionada empresa foi uma das consultadas para 

oferecer propostas ao governo, tendo sido diretamente contactada para 

esse fim e participado de reuniões com representantes do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública nas semanas que antecederam a publicação do 

Edital. É como se vê: 

 

8. Não por acaso, a empresa chegou a se licenciar como 

concorrente do referido edital, oferecendo justamente com o software 

Pegasus para contemplar o objeto da licitação em apenso, deixando de 

concorrer após a repercussão midiática. 

 
3 Disponível em: 
https://sei.mj.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=841917&infra_hash=dea
d025937b222d7acd12c575f2d98f4  
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9. O NSO Group foi alvo de sérias denúncias divulgadas na 

segunda-feira, 19 de julho de 2021, a partir de investigação realizada por uma 

articulação de ONGS internacionais, além do envolvimento de  alguns dos 

principais veículos de comunicação do mundo, como The Washington Post 

(EUA) e The Guardian (Reino Unido)4.  

10. A investigação diz respeito à evidências disponibilizadas a partir 

de um vazamento de dados coletados pelo software e que apontam que o 

NSO Group haveria licenciado o uso do software Pegasus para os governos 

de diversos países do mundo, a maioria dos quais dominados por regimes 

ditatoriais ou por democracias enfraquecidas. O extenso acervo de registros 

dá conta de que tais governos teriam utilizado o software para vigiar e 

perseguir dissidências políticas, cidadãos e jornalistas, como será melhor 

explorado a seguir.  

A.1  Das denúncias veiculadas contra o NSO Group e o software 

Pegasus como evidência do perigo representado por esse tipo 

de tecnologia à democracia brasileira. 

11. Uma articulação entre diversas organizações da sociedade civil 

internacional e alguns dos mais reputados meios de comunicação do 

mundo divulgou na última segunda-feira, 19 de julho, os resultados de uma 

investigação contendo fortes evidências de cooperação entre a empresa 

israelense NSO Group e diversos governos autoritários mundo afora, com o 

escopo de colocar o software Pegasus a serviço da espionagem de cidadãos 

 
4 PRIEST, Diana. TIMBERG, Craig. MEKHENNET, Souad. Spyware privado israelense usado para hackear celulares 

de jornalistas e ativistas de mundo a fora. The Washington Post, Washington, 18 de julho de 2021. Disponível 
em: <https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/nso-spyware-pegasus-cellphones/> 
Acesso em 19 jul 2021.   
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comuns, profissionais da imprensa e dissidências políticas, entre outros 

atores da sociedade civil. 5 

12. Entre as organizações envolvidas na investigação estão o jornal 

americano The Washington Post e o jornal britânico The Guardian, que 

analisaram e publicaram os achadso, além de organizações da sociedade 

civil organizada, como a Anistia Internacional.  

13. O relatório baseou-se em uma lista a que a investigação teve 

acesso, onde constavam cerca de 50 mil números de cidadãos e cidadãs 

colocados sob vigilância por governos de diversos países, conhecidos por 

realizarem práticas de vigilância da população.  

14. Dentre os números constantes da lista, a articulação que 

conduziu a investigação pôde submeter 37 aparelhos à análise forense e 

constatou que muitos dos hackeamentos foram efetivados, bem como 

vários outros ao menos tentados.  

15. Embora os números na lista fossem anônimos, os repórteres 

envolvidos na investigação conseguiram identificar cerca de 1000 (mil) 

pessoas, de 50 países diferentes. Dentre as vítimas de espionagem, 

encontram-se: membros da família real da Arábia Saudita, pelo menos 65 

executivos de empresas, 85 ativistas de direitos humanos, 189 jornalistas e 

mais de 800 agentes governamentais, incluindo ministros, diplomatas e 

militares.  

 

 

 
5 Idem. 
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16. O discurso oficial do NSO Group é o de que a empresa só 

trabalha em colaboração com países de boas práticas em direitos humanos 

e de que o spyware Pegasus é direcionado somente para vigilância de 

terroristas e grandes criminosos.  

17. Entretanto, as evidências demonstram que o Pegasus pode e 

vem sendo direcionado à perseguição sistemática de cidadãos comuns e 

que, no mínimo, o NSO Group produziu um sistema compatível com uma 

atividade perigosamente desregulamentada, estando além de qualquer 

controle que vise o respeito aos limites democráticos e aos direitos 

fundamentais.  

18. O NSO Group, como demonstra a documentação anexa e a 

ampla cobertura jornalística dada ao caso, não só participou do edital 

impugnado no processo em curso, como o fez oferecendo justamente o 

software que as recentes denúncias evidenciaram oferecer um risco sem 

precedente para os sistemas democráticos e os direitos fundamentais, 

dentro e fora do espaço da internet.  

19. Em matéria de 19 de maio de 2021, o jornalístico UOL Notícias já 

revelava as peculiaridades em torno do edital, ora impugnado, 

notadamente a incomum exclusão de setores do governo cuja função 

institucional se aproximaria mais da natureza dos serviços buscados. Isto é, 

os órgãos oficiais de investigação, como o Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) e a Agência Brasileira de Investigação (ABIN).  

20. Naquela época, não só a matéria dava conta da participação do 

NSO Group e seu spyware PEGASUS no processo licitatório, como a 

apuração publicada era a de que o edital tinha como escopo justamente a 

contratação deste spyware específico.  
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21. A saber: 

A licitação em questão é a de nº 03/21, do Ministério da Justiça, no 

valor de R$ 25,4 milhões, prevista para acontecer nesta quarta-feira 

(19). O objetivo é contratar o avançado (e polêmico) programa de 

espionagem Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO 

Group.6 

22. Embora o grupo tenha se retirado do processo licitatório7, a 

verdade é que o mero fato de que o Pegasus esteve apto a concorrer com 

base na descrição do objeto pelo edital, demonstra que a licitação, em si,  e 

seu objeto, representam um risco em potencial - e não tolerável - para a 

democracia brasileira.  

23. Isso porque nada impede que outros softwares, de outras 

empresas, que tenham características semelhantes, permitam esse tipo de 

vigilância ilegal e inconstitucional de cidadãos e cidadãs brasileiros e 

estrangeiros. O edital representa um caso de potencial violação de direitos 

fundamentais e um concreto desvio de finalidade de recursos públicos por 

parte de agentes do Estado. 

24. Vale lembrar que a licitação em questão foi realizada na 

modalidade pregão, tipo flagrantemente incompatível com um objeto tão 

complexo como a contratação de um “sistema de defesa” como o que 

consta na descrição do edital, e cuja precariedade evidenciada nos 

 
6 UOL NOTÍCIAS. “Briga entre militares e Carlos Bolsonaro racha órgãos de inteligência”. 19 mai 2021. Disponível 
em : https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/19/briga-entre-militares-e-carlos-bolsonaro-
racha-orgaos-de-inteligencia.htm?cmpid=copiaecola Acesso em 20 jul 2021. 
7 UOL NOTÍCIAS. “Empresa de software espião Pegasus abandona licitação do governo”. 25 mai 2021. Disponível 
em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/25/empresa-de-software-espiaopegasus-
deixa-edital-que-e-rodeado-de-incertezas.htm> Acesso em 20 jul 2021.  
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documentos técnicos só demonstra o objetivo de esconder a verdadeira 

finalidade. 

25.  Se os riscos oferecidos por um edital cujo objeto possui essa 

natureza já são importantes em países sem governos autoritários, esse risco 

tende a ser maximizado no contexto de um país como o Brasil, cujo atual 

mandatário, frequentemente, não só faz ameaças às instituições 

democráticas e à autonomia dos órgãos de controle, como procede ao ativo 

perfilamento e vigilância de dissidências políticas, jornalistas e servidores 

públicos contrários ao governo8. 

26. Nesse sentido foi a liminar concedida pelo Supremo Tribunal 

Federal  para proibir o governo de fazer o levantamento e perfilamento de 

cidadãos e jornalistas, no bojo da ADPF 722: 

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL. ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. PRODUÇÃO 

E DISSEMINAÇÃO DE DOSSIÊ COM INFORMAÇÕES DE 

SERVIDORES FEDERAIS E ESTADUAIS INTEGRANTES DE 

MOVIMENTO ANTIFASCISMO E DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS. DESVIO DE FINALIDADE. LIBERDADES DE 

EXPRESSÃO, REUNIÃO E ASSOCIAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA (grifos nossos).9 

27. Ora, se um dossiê baseado no levantamento e perfilamento, a 

partir de dados públicos e, portanto, disponíveis abertamente em redes 

sociais, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não 

é razoável que o Poder Público proceda à aquisição de ferramenta que 

 
8 G1. “STF decide suspender produção de dossiê sobre antifascistas pelo Ministério da Justiça”. 28 ago 2020. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/20/stf-forma-maioria-para-proibir-ministerio-
da-justica-de-produzir-dossie-contra-antifascistas.ghtml> Acesso em 20 jul 2021.  
9 Cf. STF. ADPF 722. Decisão Liminar referendada pelo plenário. Rel. Ministra Cármen Lúcia. 20 ago 2020.  
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possibilita a realização de vigilância ainda mais profunda e grave no nível de 

potenciais violações de direitos humanos, por possibilitar a coleta de dados 

privados sem o consentimento de seus titulares. 

28. É com o intuito de colaborar com a melhor relatoria, que as 

Peticionárias  trazem  ao conhecimento do e. Ministro Relator o conteúdo 

da supramencionada investigação, resultante da articulação de ONGS e 

veículos midiáticos internacionais, e solicitam que os novos - e graves - fatos 

sejam recebidos e considerados na análise da demanda suscitada pela 

denúncia em apenso no processo principal. 

B. DAS INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS PELOS ÓRGÃOS 

GOVERNAMENTAIS 

29. Como bem apontou V. Exa., “não se pode descuidar do risco 

aventado de que recursos públicos possam ser drenados para atividades 

que tenham intuito de monitoramento generalizado da população e 

perseguição de cunho político-ideológico”. Embora não tenha determinado 

a suspensão do certame naquele momento, determinou a manifestação das 

autoridades envolvidas. 

30. Constam destes autos, em atenção à determinação deste douto 

Tribunal de Contas, as respostas da DINT/SEOPI/MJSP, da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados e da Agência Brasileira de Inteligência, cujo 

conteúdo não foi de conhecimento das peticionárias em razão do grau de 

sigilo adotado. 

31. Passa-se a breves comentários sobre a resposta ofertada a V. 

Exa., esperando contribuir com a análise e decisão a ser tomada por V. Exa. 
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B.1  Questões técnicas inerentes à Harpia. 

32. Embora a empresa NSO Group, após a grande repercussão do 

certame na mídia nacional, tenha se retirado do certame, o problema 

suscitado com com o advento do edital persiste, especialmente se 

consideradas as irregularidades na modalidade da licitação, a precariedade 

dos documentos técnicos (que impedem a população de saber os limites do 

que exatamente está sendo contratado com dinheiro público), e a ilicitude 

per se do objeto licitado. 

33. Nesse sentido, vê-se que a solução contratada, oferecida pela 

empresa Harpia Tech, é também potencialmente lesiva ao interesse 

público, o que torna o investimento de recursos públicos na sua contratação 

empreitada altamente questionável. 

B.1.1 Do uso de dados oriundos de violações e outras atividades 

potencialmente ilegais 

34. Um folder apresentado pela própria empresa Harpia em sua 

habilitação10 ao pregão indica que ela faz uso de dados obtidos através de 

invasões e atividades potencialmente ilegais. É o que se constata pela leitura 

de trecho, no qual a solução apresenta que tipos de fontes utiliza. A saber:  

 
10 http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/download_anexo.asp?ipaCod=7031699 
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35. Note-se que, dentre as fontes para coleta de dados, encontram-

se aquelas classificadas como “cybercriminoso”, “cyberespionagem” e, 

mesmo, “exploit, script ou ferramentas de ataque”!  

36. Em tempo, elucidamos as terminologias técnicas empregadas: 

o verbete exploit indica a exploração de falhas de tecnologia. Uma definição 

oriunda do site de uma conhecida empresa de tecnologia indica: 

Um exploit é um ataque que se aproveita de vulnerabilidades em aplicativos, 

redes, sistemas operacionais ou hardwares. Exploits geralmente são um 

software ou código que tem como objetivo assumir o controle de 

computadores ou roubar dados de rede.11 

37. Em outras palavras, a ferramenta faz declaradamente uso de 

dados obtidos de forma potencialmente ilegal (ainda que não 

necessariamente por ela própria). Inclusive, dados obtidos de forma análoga 

a como pode operar o famigerado sistema “Pegasus”. 

 
11 https://www.avast.com/pt-br/c-exploits  
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38. Há dados que podem ser fruto, portanto, de atividade ilícita e 

que podem vir a ser utilizados e incorporados  oficialmente pelo Governo 

Brasileiro, caso a contratação questionada tenha seguimento. 

39. As ferramentas como o “Pegasus” da NSO Group são 

igualmente  categorizadas como ferramentas de ataque, já que fazem uso 

de exploits e outras formas de invasão. 

40. Mais adiante, uma das telas divulgadas pela empresa no mesmo 

documento demonstra que bases de dados obtidas em mercados informais 

(e, por isso, potencialmente ilegais) podem ser utilizadas por ela. Os dados 

tiveram como origem o “Anúncio em Black Market” (sic)12 reproduzido a 

seguir, e têm como a eles associados domínios de portais públicos (inclusive 

militares!) e até de inscrições no exame de admissão na Ordem dos 

Advogados do Brasil: 

 

 
12 A expressão é a adotada pela empresa, sem que as peticionárias endossem seu uso em razão da carga racial 
que circunda o vocábulo. 
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41. Além da óbvia contradição de se beneficiar de um produto cujo 

acesso à base de dados utilizada é potencialmente ilegal, deve-se levar em 

conta que dados comercializados após serem obtidos em invasões e 

ataques não necessariamente são críveis ou corretos nem há qualquer 

garantia de sua cadeia de custódia.  

42. Ou seja, estamos diante da concreta possibilidade de que se 

esteja despendendo largas somas de dinheiro público para adquirir 

informação de péssima qualidade, e que, de cara, violam o direito à 

proteção de dados dos cidadãos e cidadãs brasileiros! E somente um 

certame calcado em edital bem elaborado, com adequado nível de 

especificação na descrição do objeto a ser licitado poderá eliminar tamanho 

risco.  

B.1.2 Qual é o interesse em se fiscalizar atividades acadêmicas? 

43. Da mesma forma, questiona-se o fato de a ferramenta oferecida 

pela Harpia Tech listar, dentre suas fontes, publicações acadêmicas.  

44. Isso, por si só, põe por terra a afirmação de que o governo 

brasileiro, no bojo da licitação ora questionada, está em busca de 

equipamento necessário ao enfrentamento do crime organizado, fazendo 

relembrar o lamentável episódio em que o Governo realizou perfilamento 

ideológico, inclusive de professores universitários, ao qual já se aludiu 

anteriormente. 

45. Trata-se, é cediço, de escandaloso e perigoso desperdício de 

recursos públicos, em evidente violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, aos quais submete-se toda Administração Pública, por 

força do art. 37 da CF/88, da Lei 9.784/1999 e da Lei 8.666/1993, todos 
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diplomas que assentam os princípios gerais supracitados entre os princípios 

gerais de direito administrativo. 

B.1.3 Elevada quantidade de fontes duvidosas 

46. Ainda chama muita atenção que fontes de dados de legalidade 

duvidosa (tais como aquelas potencialmente oriundas de invasão) são 

utilizadas de forma expressiva, representando larga fatia do “cardápio” 

utilizado pela plataforma. É como se vê: 
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47.  Fica evidente que dados que tiveram como origem fontes 

assinaladas como “cybercriminoso” (20%), “pesquisador” (15%), “exploit” (6%) 

e “cyberespionagem” (5%) respondem por 46% das fontes utilizadas! O 

percentual equivale a quase metade do que pode ser obtido pela 

plataforma, perfazendo um patamar preocupante e, no mínimo, muito 

questionável! 

B.1.4 Monitoramento de aplicativos de chat. A problemática da 

exportação dos dados 

48. Outro aspecto que chama a atenção na proposta vencedora do 

certame é a capacidade de a ferramenta ler dados capturados no aplicativo 

Telegram. Embora não se saiba de maneira conclusiva se a busca limita-se 

a chats públicos ou se ela é capaz de acessar (diretamente ou não) dados de 

conversas privadas, este constitui um aspecto que suscita, no mínimo, a 

necessidade de cuidadosa verificação.  
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49. Por fim, mas não menos importante, emerge ainda a 

capacidade da ferramenta de exportar os dados para formatos como .csv, 

.xls, etc. Veja-se: 
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50.  Embora um recurso aparentemente inofensivo, o fato é que - 

em um contexto de ausência de controles rigorosos de auditagem - tal 

possibilidade torna essas informações plenamente utilizáveis, fora de 

qualquer controle. Afinal, caso salvas em disco, essas informações poderão 

ser transferidas, lidas e utilizadas em contextos incertos, como na 

elaboração de “dossiês” ou outros materiais de caráter vigilantista, a 

exemplo dos já produzidos no seio do próprio governo federal no lamentável 

episódio dos “dossiês antifascistas”, já aqui resgatado.  

51. O potencial de dano que uma ferramenta tão abrangente pode 

ter, aliado à ausência de controles efetivos, demonstra que a ferramenta 

oferecida pela Harpia Tech, caso venha a ser adotada,  pode representar uma 

ameaça elevadíssima à democracia brasileira.  

B.2  A Resposta da SEOPI 

52. Um dos principais aspectos apresentados pelas peticionárias na 

denúncia 014.995/2021-2 é que o material de aquisição desejado - uma 

solução de inteligência completa e complexa - jamais poderia ser 

escolhido apenas pelo critério de menor preço, ainda que por meio de um 

pregão eletrônico. Pouca dúvida há de que não se trata de software de 

prateleira. 

53. Conforme já alegado, há uma ausência de correlação entre as 

justificativas adotadas e o efetivo interesse público.  Embora se afirme ser 

a ferramenta relevante para o combate à criminalidade, não se pode deixar 

de perceber que ela toma como justificativa expressões e conceitos vagos 

como “militâncias”, “agitação social” e “operações de influência”.  
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54. Expressões, essas, com elevadíssimo potencial de serem 

interpretadas conforme os interesses do gestor da vez, com nítida 

possibilidade de perversão em seu sentido, propiciando toda sorte de 

abusos de autoridade e de desvio de finalidade pública por motivação 

político-ideológica. Risco esse, que toma contornos ainda mais graves 

considerando a proximidade do próximo pleito eleitoral. 

55. Outro aspecto relevante dentre os apresentados pelas 

peticionárias foi a falta de clareza e detalhamento nas especificações do 

produto desejado no pregão.  

56. Esse foi, até mesmo, um motivo de alerta apontado pela 

Consultoria-Geral da União atuante no MJSP, conforme DESPACHO DE 

APROVAÇÃO n. 01838/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, documento juntado 

pela própria unidade jurisdicionada, de número 32 nos autos digitais: 
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B.2.1 Ausência de mecanismos de accountability. Risco elevado, 

segundo o próprio órgão, de corretamente acompanhar a 

execução 

57. E se a descrição e as exigências técnicas eram pouco claras e de 

difícil compreensão, impende constatar que as exigências quanto à 

segurança da informação e accountability também foram muito pouco 

específicas. 
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58. Em apenas um parágrafo, empregando linguagem 

absolutamente genérica, faz-se uma rápida menção à necessidade de que 

haja “mecanismos para auditoria”, sem qualquer cuidado em especificar 

quais e como deveriam funcionar: 

4.16.3. O prestador de serviços deve disponibilizar mecanismos para 

auditoria, como log unificado de atividades dos usuários, para os 

fiscais do CONTRATANTE. A solução deve permitir diversos tipos de 

consulta aos logs, gerando relatórios customizados, quando 

necessário. 

59. Não por outro motivo é que, constata-se, o próprio Ministério da 

Justiça e Segurança Pública reconheceu, em sua matriz de riscos, serem 

elevados os riscos de impossibilidade de efetivo controle no 

acompanhamento do contrato. Vejamos os R 23, R 24 e R 25 (11293427, SEI 

08000.000865/2020-30, pg. 26 e 27, documento nº 30 juntado aos autos 

digitais): 
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60. É cediço, portanto, o reconhecimento pelo próprio Poder 

Público dos altos  riscos inerentes ao acompanhamento e à fiscalização 

contratual. Dentre eles, destaca-se, em espécie, riscos relacionados às 

próprias limitações da SEOPI/DINT para adequadamente monitorar as 

entregas dos itens contratados, havendo possibilidade de haver 

comprometimento da execução do projeto. 
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61. Seja por ausência de pessoal dedicado, por qualificação ou 

mesmo por sobrecarga, já se reconhecia, naquele momento, que o contrato 

questionado na presente denúncia teria dificuldades em ser 

devidamente controlado e monitorado. E, naturalmente, o impacto desses 

riscos é elevadíssimo! 

B.2.2 Ineficácia dos meios indicados como suficientes para evitar 

abusos 

62. As respostas vindas da SEOPI em nada afastam essas 

preocupações. Questionada sobre como poderia garantir que não haveria 

desvios de finalidade, a nota técnica 16/2021/AQUISIÇÕES-CAD-

DINT/DINT/SEOPI/MJ, juntada aos autos pela SEOPI, documento nº 33, 

apenas afirma de forma genérica que  

[A] fim de evitar o desvio de finalidade na utilização das informações 

produzidas pela Solução de Inteligência a ser adquirida, 

mecanismos para auditoria do sistema podem ser utilizados para 

averiguar possíveis distorções no uso da ferramenta. Recursos de 

auditoria foram previstos para acionamento pela futura Equipe de 

Fiscalização do Contrato, conforme as exigências contidas no Termo 

de Referência [14546504] (g. n.).  

63. Não há, contudo, nenhuma especificação adicional de quais 

são os mecanismos mencionados e de como eles poderiam atuar.  

64. De outro lado, a nota técnica 25/2021/AQUISIÇÕES-CAD-

DINT/DINT/SEOPI/MJ, juntada pela própria SEOPI aos autos virtuais, sob nº 

34, (em que pese ser um pouco menos lacônica), limita-se a dizer que haverá 

registros de logs, mas sem nenhuma especificação adicional. 

65. Afirma, ainda, sobre a utilização dos dados: 
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Todavia, todos os dados de interesse coletados, após análise, 

integrarão documento de inteligência, por disposição legal 

considerados sigilosos, de acesso restrito a Diretoria de Inteligência 

e a quem esta difundir no âmbito de sua atividade. 

Reitera-se ainda que, todos os dados e informações inerentes a 

produção do conhecimento por parte da Diretoria de Inteligência 

serão armazenados em ambiente seguro e de acesso auditável. 

Nesse ponto, é importante destacar os procedimentos adotados 

para a proteção dos documentos de inteligência a fim de melhor 

esclarecer os meios de controle da produção do conhecimento no 

âmbito da Diretoria de Inteligência. 

Inicialmente, no aspecto de pessoal, a Diretoria de Inteligência 

procura selecionar para trabalhar em seus setores servidores, com 

bons antecedentes, de perfil discreto e com experiência e cursos na 

área de inteligência ou com documentos sigilosos, 

preferencialmente. Estes servidores, quando aceitos, são 

convidados a assinar Termo de Compromisso de Manutenção de 

Sigilo (...) 

Oportuno registrar, que atualmente, os documentos de inteligência 

são tratados, armazenados, compartilhados e difundidos no Sistema 

Cronos, plataforma desenvolvida internamente pela Diretoria de 

Inteligência e institucionalizada como sistema oficial pela Portaria 

do Ministro da Justiça e Segurança Pública nº 36/2021 (publicada no 

D.O.U. de 31/03/2021, seção 1, pág. 205). 

O Sistema Cronos visa propiciar o aprimoramento e o controle da 

Atividade de Inteligência de Segurança Pública - AISP, com o 

fortalecimento da aplicação de preceitos da tecnologia da 

informação e comunicações e de segurança documental, bem como 

conferir organização e agilidade ao desenvolvimento e execução das 

atividades operacionais da AISP (art. 1º, § 2º, da Portaria do Ministro 

nº 36/2021). 
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Ainda, o Sistema Cronos possui acesso somente a servidores 

credenciados e recursos de controle de atividade (logs), tais como 

identificação do usuário, local, hora, forma de acesso, ações 

realizadas: inclusão, exclusão, modificação, consulta, 

compartilhamento; bem como de restrição de ambiente, isto é, 

acesso somente a pastas e documentos previamente autorizados 

com possibilidade de restrição de ações. (g.n) 

66. A resposta merece atenção nesse aspecto, inclusive por ser 

contraditória com outras afirmações do próprio órgão. 

67. Embora o órgão afirme que uma das formas de evitar o desvio 

de finalidade seja a atuação de seu quadro pessoal, a medida pode ser muito 

menos eficaz do que parece.  

68. Primeiro,  pelo motivo de que, até onde consta, o quadro pessoal 

não é composto por servidores de carreira. Conforme dados do Ministério da 

Economia13, a SEOPI possui 24 vagas à sua disposição, das quais 19 são de 

cargos Comissionados: 

 
13 
https://raiox.economia.gov.br/?ORG_SUPER_PADR_NOME=MINIST%C3%89RIO%20DA%20J
USTI%C3%87A%20E%20SEGURAN%C3%87A%20P%C3%9ABLICA&ORG_PADR_NOME=MINI
ST%C3%89RIO%20DA%20JUSTI%C3%87A%20E%20SEGURAN%C3%87A%20P%C3%9ABLICA
&N1_NO_UNIDADE_ORGANIZACIONAL=SECRETARIA%20DE%20OPERA%C3%87%C3%95ES
%20INTEGRADAS  
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69. Não há registro, portanto, de um quadro de servidores estáveis 

do órgão, que seriam capazes de resistir a pressões políticas ou tenham 

especialização adequada para manuseio dessa informação: ao contrário, até 

onde se sabe, a SEOPI é composta de servidores comissionados e cedidos 

que são, conforme se denota da resposta do órgão, escolhidos para a função. 

70. Segundo, pelo fato de não ser explícita a obrigatoriedade da 

assinatura do dito Termo de Compromisso (para o qual são convidados). 

Ainda que se suponha eficaz a assinatura do compromisso, não se 

depreende da resposta ofertada, que seja essa uma obrigação vinculante ou 

requisito para exercício da função. Tampouco há conhecimento de formas 

de fiscalizar ou controlar esse uso. 
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B.2.3 A aposta no Sistema Cronos e a evidente incapacidade de 

controle 

71. De outro lado, embora afirme-se o uso do sistema Cronos como 

outro dos mecanismos de controle, tal medida pode ser inócua 

considerando que o sistema Harpia funciona de forma independente dele.  

72. Afinal, conforme dito pela SEOPI, o sistema Cronos tem como 

finalidade fazer com que documentos de inteligência sejam “tratados, 

armazenados, compartilhados e difundidos”. Ocorre que, de acordo com o 

que consta da informação apresentada pelo órgão, os dados passam a ser 

considerados como “documento de inteligência” somente após análise.  

73. Ou seja, não parece haver controles eficazes do que pode ser 

feito antes do uso do sistema Cronos, apenas do que for feito através dele. 

Mais uma vez, nota-se a ineficácia desse meio para a devida e necessária 

auditagem: pelo que se depreende da resposta oficial, por melhor que possa 

ser o Cronos, ele não é eficaz para gerir o que ocorre antes de a informação 

ser nele inserida. 

74. Ainda, conforme art. 2º da PORTARIA MJSP Nº 36, DE 29 DE 

MARÇO DE 2021, é a própria DINT/SEOPI a “responsável pela coordenação e 

operacionalização do Sistema Cronos”, sendo, portanto, uma ferramenta de 

auto-controle. 

B.2.4 Do espraiamento do sistema Harpia em todo o território 

nacional. Como lidar com essa Hidra de incontáveis cabeças?  

75. Por derradeiro, ainda que não existissem todos os óbices já 

apresentados, ainda seria forçoso reconhecer o problema na contratação 

dessa solução para dezenas de outros órgãos externos à SEOPI. 
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76. Lembremos que, conforme edital, a ferramenta será 

disponibilizada em ao menos 249 (duzentas e quarenta e nove) licenças, 

sendo 40 (quarenta) delas para a SEOPI e 209 (duzentas e nove) a outros 

órgãos espalhados pelo país.  

77. Ou seja, não há nenhum meio eficaz - oriundo da própria 

tecnologia ou externo a ela - que permita a accountability do uso de um 

sistema tão perigoso. Muito menos, quando se considera a enorme 

descentralização de seu uso, com espraiamento em virtualmente todo o 

país, sem que existam mecanismos de fiscalização entre os entes federados. 

78. Em realidade, valendo-se da temática mitológica, a Harpia se 

torna uma Hidra na medida em que passa a ter mais de duas centenas de 

outras cabeças espalhadas, sem que haja, repetimos, qualquer controle 

eficaz. 

79. Dados sensíveis pertencentes a uma grande quantidade de 

pessoas, possivelmente frutos de invasões, roubos de dados e outros crimes, 

passam a estar disponíveis em larga escala e com financiamento de 

preciosos recursos públicos. Tudo isso, insista-se, sem nenhuma fiscalização. 

80. A resposta da SEOPI, portanto, ao contrário de nos trazer 

tranquilidade, escancara as preocupações declinadas na inicial. 

B.3  Das considerações sobre a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) 

81. Por determinação de V. Exa., também a digna Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados - novel e relevantíssima instituição - se 

pronunciou sobre o caso. 
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82. A questão ganha especial relevância pela intersecção de 

elementos críticos: dentre eles, não apenas o fato de serem dados pessoais 

e sensíveis de grande quantidade de pessoas, mas também o fato de serem 

providenciados por uma pessoa jurídica de direito privado, inclusive com 

atuação fora do território nacional. 

83. A ANPD entendeu que “não é possível avaliar com o cuidado 

que se requer a partir dos documentos encaminhados” e que, portanto, 

serão encaminhados questionamentos específicos às unidades 

jurisdicionadas envolvidas. 

84. Pontuou, ainda, que eventual exceção prevista na LGPD a 

matérias de segurança pública não é absoluta, ao contrário do que parece 

entender o Ministério jurisdicionado.  

85. E afirmou, por fim, que haveria necessidade de instauração de 

procedimento próprio para elaboração do necessário relatório de impacto 

à proteção de dados pessoais. 

86. Ocorre que, nesse ínterim, é possível que o Ministério da Justiça 

e Segurança Pública prossiga com a contratação - mesmo havendo 

pendência de análise mais acurada. E, entrando a ferramenta plenamente 

em operação, o dano seria imensurável e irreparável. 

87. Daí a prudência de se requerer a este e. Tribunal de Contas que, 

cautelarmente, suspenda a contratação da solução Harpia ou de 

qualquer outra que tenha funcionamento análogo, ao menos enquanto 

não houver manifestação final da ANPD e desta Corte, visando evitar que 

danos irreparáveis ocorram. 
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C. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES 

88. Em suma, Excelência, procurou-se demonstrar nesse breve 

arrazoado que: 

a. a ferramenta Pegasus do NSO Group foi realmente planejada para ser 

contratada pelo Governo Brasileiro, a despeito de seu potencial destrutivo 

aos direitos humanos, que tem sido evidenciada a nível internacional pelas 

crescentes denúncias de casos de espionagem a cidadãos comuns, 

autoridades estrangeiras, empresas e outras organizações; 

b. embora não tenha sido contratada, a ferramenta Harpia, que foi de fato 

selecionada através do certame é também bastante perigosa; 

c. a Harpia pode fazer uso de dados fruto de invasões e exploits, bem como de 

crimes virtuais; 

d. há um injustificável interesse em buscar dados da comunidade acadêmica, 

justamente pelo mesmo órgão censurado por realizar “dossiês”; 

e. a própria unidade jurisdicionada reconheceu riscos elevados de não ser 

possível realizar um adequado monitoramento do contrato, com alto 

potencial de dano; 

f. não existem ferramentas de controle, auditoria e accountability eficazes para 

coibir abusos; 

g. o fato de a solução ser ofertada para mais de 200 órgãos públicos faz seu 

potencial lesivo ser exponencialmente aumentado sem, repita-se, controles 

eficazes; 

h. não foram elaborados relatórios de impacto na proteção de dados até o 

momento. 
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D. CONCLUSÃO 

89. Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento da presente 

manifestação e a concessão de medida cautelar para a suspensão da 

contratação do sistema Harpia ou de qualquer outro que tenha tido como 

origem o pregão 3/2021 da SEOPI. 

90. Caso já se tenha prosseguido com a contratação, seja impedida 

a realização de qualquer pagamento e das demais medidas de execução 

contratual, vedando0-se a operação do sistema Harpia pelo órgão ou por 

qualquer uma das entidades aderentes à licitação até a solução final da 

apuração feita nestes autos. 

Nesses termos pedem e esperam deferimento. 

São Paulo, 3 de agosto de 2021 

 

JULIANA VIEIRA DOS SANTOS 

OAB/SP 183.122 

GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO 

OAB/SP 252.259 

 

 

LUCAS MORAES SANTOS 

OAB/DF n. 49.849 

RODRIGO FILIPPI DORNELLES 

OAB/SP 329.849 

 


		2021-08-03T12:20:05-0300
	JULIANA VIEIRA DOS SANTOS:30710531850




