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Excelentíssimo Senhor Ministro Weder de Oliveira, 
Relator da LUJ-11 para o biênio 2021/2022, 

 
 
 
 
 
 
 
O Ministério Público de Contas da União, no desempenho de sua missão institucional de 

defender a ordem jurídica, o regime democrático e a guarda da lei, e de fiscalizar sua execução, vem, 
por meio do Procurador que esta subscreve, oferecer a presente REPRESENTAÇÃO, para expor os 
seguintes fatos e, ao final, requerer o que segue. 

A Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública do Ministério da Justiça e 
Segurança  Pública - SEGEN/MJSP está realizando o PREGÃO ELETRÔNICO 3/2021, para registro 
de preço, com critério de julgamento de menor preço por item (único), para “escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de Solução de Inteligência em Fontes abertas, Mídias Sociais, Deep 
e Dark Web, compreendendo o fornecimento, instalação e configuração, bem como o suporte técnico, 
em atendimento às necessidades operacionais da Diretoria de Inteligência da Secretaria de 
Operações Integradas (DINT/SEOPI)”. Tal “licitação será realizada em único item” e o “critério de 
julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto”. O Edital dessa licitação segue em anexo a esta 
representação. 

As reportagens abaixo transcritas apontam aparentes vícios relacionados ao referido 
certame: 

 
Carlos Bolsonaro intervém em compra de aparelho espião e cria crise militar 
Lucas Valença 
Do UOL, em Brasília 
19/5/2021 
 
Uma licitação para a aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs a disputa entre o 
alto comando militar e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), o filho "02" 
do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). 
 
Diferentemente de editais semelhantes ocorridos em outras ocasiões, desta vez órgãos 
oficiais de investigação que seriam beneficiados diretamente pela ferramenta, como o 
GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e a Abin (Agência Brasileira de Informações), 
não estão envolvidos nas tratativas. 
 
O edital de licitação em questão é o de nº 03/21, do Ministério da Justiça, no valor de R$ 
25,4 milhões, previsto para acontecer nesta quarta-feira (19). O objetivo é contratar o 
avançado (e polêmico) programa de espionagem Pegasus, desenvolvido pela empresa 
israelense NSO Group. 
 
O Pegasus já foi usado para espionar celulares e computadores de jornalistas e críticos de 
governos ao redor do mundo. Em junho de 2017, por exemplo, o jornal The New York 
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Times revelou que o software estava sendo usado pelo governo do México, ainda sob a 
gestão de Enrique Peña Nieto, para espionar ativistas contrários à sua gestão. Segundo 
informações do veículo norte-americano, o governo daquele país chegou a gastar cerca 
de US$ 80 milhões para o uso da ferramenta desde 2011. 
 
"Abin paralela" 
Segundo fontes ouvidas pelo UOL sob a condição de não terem seus nomes e cargos 
revelados, o político carioca tenta diminuir o poder dos militares na área de inteligência. 
Para tanto, articulou junto ao novo ministro da Justiça, Anderson Torres, para excluir o 
GSI da licitação. O órgão, que é responsável pela Abin, é chefiado pelo general Augusto 
Heleno e tem muitos militares em seu quadro. 
 
De acordo com as mesmas fontes, o objetivo final de Carlos Bolsonaro é usar as estruturas 
do Ministério da Justiça e da PF (Polícia Federal) para expandir uma "Abin paralela", na 
qual tenha grande influência. 
 
O UOL procurou o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, mas não obteve resposta até 
o momento desta publicação. Se houver resposta, ela será incluída 
 
Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que o processo de licitação 
visa a "aquisição de ferramenta de busca e consulta de dados em fontes abertas para ser 
usado, pelo ministério e órgãos de segurança pública, nos trabalhos de enfrentamento ao 
crime organizado". A pasta afirmou ainda que "a referida licitação não tem nenhuma 
relação com o sistema Pegasus". 
 
Pegasus 
A reportagem teve acesso, com exclusividade, às propostas, ainda sob sigilo, de todos os 
concorrentes do pregão eletrônico. Fontes que integram o Sisbin (Sistema Brasileiro de 
Inteligência) enfatizaram a participação da NSO Group, dona do Pegasus, no pregão por 
meio de um revendedor brasileiro, que fez uma proposta ao edital de R$ 60,9 milhões. O 
valor, porém, ainda poderá ser reajustado para se enquadrar à quantia estabelecida para a 
aquisição por 12 meses da nova ferramenta. 
 
As propostas com valores muito superiores ao previsto pelo edital, como é o caso da 
empresa Synchronet Telecomunicações Ltda., que fez uma oferta de R$ 1,25 bilhão para 
o fornecimento do serviço, já foram descartadas de antemão. 
 
Há o entendimento na ala militar de que o Pegasus possibilita a invasão de celulares e 
computadores sem indicar o responsável pelo acesso — a facilidade é tamanha que um 
dispositivo pode ser acessado sem precisar ser ativado pelo usuário, o que membros da 
inteligência chamam de "zero cliques". 
 
Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que o maior problema é que, se adquirido, o Pegasus 
permitirá o monitoramento de pessoas e empresas sem decisão judicial. Ou seja: o uso da 
ferramenta dependerá apenas do senso ético de quem controlará o sistema. 
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Outro ponto de discórdia entre os militares e Carlos Bolsonaro está no fato de que 
Anderson Torres não se opõe ao armazenamento de dados e informações por estrangeiros, 
em especial de empresas com sede na Alemanha ou em Israel. 
 
Alegando questões de segurança nacional, equipes do GSI e da Abin, porém, não abrem 
mão de que informações oriundas de investigações, enriquecidas com os dados de 
cidadãos e de empresas nacionais, devam ser exclusivamente armazenadas e processadas 
no Brasil. 
 
O poder de Torres 
A aquisição da nova "solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, Deep e 
Dark Web", como é descrita no edital, também distorce o equilíbrio entre os órgãos de 
inteligência do governo, dando muito poder ao ministro Anderson Torres. 
 
O software funciona por meio de licenças, que são como direitos individuais de acesso. 
Das 249 licenças ao novo programa previstas no contrato, Torres terá sob sua influência 
155, que também deverão ser compartilhadas com Carlos Bolsonaro, segundo as fontes 
ouvidas pela reportagem. 
 
Desse total, 100 ficarão com a PF e 40 irão para a Secretaria da Segurança Pública de 
Brasília (órgão que já foi chefiado pelo atual ministro). As outras 15 permissões serão 
destinadas ao Corpo Bombeiros e às polícias Civil e Militar do Distrito Federal. 
 
As autorizações restantes serão disponibilizadas ao BC (Banco Central), ao MPF 
(Ministério Público Federal) e a órgãos de 13 Estados. 
 
Sobre o número de acessos adquiridos pelos órgãos, o Ministério da Justiça disse que este 
não sofre ingerência do ministro Anderson Torres. "Vale frisar que quem custeia e 
contrata essas licenças são os próprios órgãos participantes da ata", disse a pasta. 
 
Interesse antigo 
Não é de hoje que o governo pretende adquirir uma ferramenta espiã de fácil acesso. Em 
junho de 2019, em uma reunião sigilosa no Quartel-General do Exército, uma outra 
ferramenta, concorrente do Pegasus, foi apresentada a sete generais. Segundo fontes 
internas, dentre os militares estava o então ministro da Secretaria de Governo, o general 
Carlos Alberto dos Santos Cruz. 
 
No encontro, o alto comando tentava negociar uma ferramenta em que a invasão, segundo 
os vendedores do programa, fosse indetectável, e em que os dados coletados não fossem 
enviados ao exterior. 
 
O encontro confidencial, porém, foi descoberto por Carlos Bolsonaro. Sete dias depois, o 
general Santos Cruz foi exonerado, sendo o terceiro ministro a deixar a atual gestão. 
 
'Participação não republicana' 
Segundo o advogado Renato Ribeiro de Almeida, doutor em direito pela USP 
(Universidade de São Paulo), por não compor o quadro funcional da administração 
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federal, a constante atuação de Carlos Bolsonaro na gestão do pai pode ser classificada 
como "inadequada" e até mesmo configurar um crime de responsabilidade. 
 
"Não é republicano pelo simples fato de ser filho do presidente, estar em reuniões 
estratégicas do governo. E a questão é ainda mais séria, quando se avalia a possibilidade 
de entrega de dados de brasileiros a empresas internacionais", enfatizou. 
 
De alguma forma, é mais um crime de responsabilidade do presidente por estar ferindo o 
princípio da impessoalidade da administração pública", Renato Ribeiro de Almeida, 
advogado. 
 
O especialista, que é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o ato 
do parlamentar municipal pode ser entendido como "um ato de lobby", ainda não 
regulamentado no Brasil. "Nada mais é que uma interferência de um particular em atos 
do governo", disse. 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/19/briga-entre-militares-e-
carlos-bolsonaro-racha-orgaos-de-inteligencia.htm 
 
 
O Antagonista 
Exclusivo: órgão que fez dossiês de inimigos do governo vai comprar sistema que 
vasculha redes, aplicativos de chat e dark web 
Por Claudio Dantas 
18.05.21 21:20 
Custo previsto é de R$ 25,4 milhões. Ministério da Justiça diz que ferramenta "permitirá 
ganho de performance" na segurança pública 

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública lançou edital para a compra de um 
avançado sistema de inteligência, cujo objetivo é atender “às necessidades 
operacionais da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas 
(Seopi)”, pivô no ano passado do escândalo envolvendo a fabricação de dossiês contra 
inimigos do governo Bolsonaro. 

O pregão eletrônico para a escolha da empresa fornecedora está previsto para amanhã, 
quarta-feira 19, às 10h. O custo estimado é de R$ 25,4 milhões. 

No edital, obtido por O Antagonista, constam os detalhes da chamada “solução de 
inteligência em fontes abertas, mídias sociais, deep e dark web”, que inclui redes de 
relacionamentos (Facebook, Instagram etc), e aplicativos de chat (Skype, Telegram, 
Whatsapp, etc). 
(...) 

A Seopi alega que a ferramenta tecnológica “permitirá um ganho considerável em requisitos 
de performance” dos 56 analistas de inteligência de segurança pública da Seopi. 
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“A tecnologia permitirá aos analistas da Diretoria de Inteligência cruzarem dados sobre 
pessoas e equipamentos, identificar diversos tipos de relacionamentos e demonstrá-los 
graficamente.” 

Segundo o órgão, esses servidores trabalham hoje de forma manual na coleta e no 
processamento dos dados. 

O Antagonista apurou que essa “solução de inteligência” será capaz de cruzar 
informações de mais de 15 mil alvos relacionados, com análise de vínculos e 
geolocalização de postagens, autoria e responsáveis, assim como dados demográficos de 
quem postou. 

As licenças dessa ferramenta serão destinadas também a 28 órgãos de inteligência, 
Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública, Polícia Federal, Banco Central, 
Secretaria de Administração da PGR, Procuradoria-Geral do Trabalho, Polícia Civil, 
Militar e Bombeiros, além das Secretarias de Segurança Pública de 13 unidades da 
federação. 

Chama atenção que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que exerce a função de 
coordenação do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), não apareça na lista de 
beneficiados com licenças de uso do novo sistema. 

Também é curioso que, depois da própria Polícia Federal (que terá 100 licenças de uso), 
o órgão mais beneficiado seja a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (com 
40 licenças), que era comandada pelo delegado Anderson Torres, antes de ele virar 
ministro da Justiça e da Segurança Pública. 

A concorrência deve atrair grandes empresas do setor, como as israelenses NSO 
Group, Rafael Advanced Defense Systems e Cognyte, além da sul-africana Paterva. 
(...) 

No ano passado, o então ministro André Mendonça, hoje na AGU, virou alvo de uma 
pedido de investigação depois que o UOL revelou que a Seopi produziu dossiês com 
nomes, endereços em redes sociais e até fotografias de críticos do governo Bolsonaro. 

No julgamento do caso pelo Supremo, que arquivou a notícia-crime, Mendonça alegou 
que o relatório havia sido encomendado antes de assumir, coincidentemente no mesmo 
dia da demissão de Moro. Mas teve que demitir um fiel auxiliar, o coronel Gilson Liborio, 
que era o diretor de inteligência da Seopi. Apesar do arquivamento, o STF determinou 
que o Ministério parasse de fazer dossiês do gênero. 

https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-orgao-que-fez-dossies-de-inimigos-do-
governo-vai-comprar-sistema-que-vasculha-redes-aplicativos-de-chat-e-dark-web/ 

 
II 

  
Afigura-se pertinente, a partir deste momento, enunciar os comandos normativos que 

explicitam a forma de funcionamento dos órgãos incumbidos do trato de informações estratégicas.  
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A Lei 9.883, de 7/12/1999, que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência e criou a 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, estabeleceu o seguinte:   

 
Art. 1º Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de 
planejamento e execução das atividades de inteligência do País, com a finalidade de 
fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. 
§ 1º O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a preservação da 
soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa 
humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais 
dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a 
legislação ordinária. 
§ 2º Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência a atividade 
que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do 
território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre 
o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da 
sociedade e do Estado. 
Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal que, direta ou 
indiretamente, possam produzir conhecimentos de interesse das atividades de 
inteligência, em especial aqueles responsáveis pela defesa externa, segurança interna e 
relações exteriores, constituirão o Sistema Brasileiro de Inteligência, na forma de ato do 
Presidente da República. 
§ 1º O Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de obtenção, 
análise e disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder 
Executivo, bem como pela salvaguarda da informação contra o acesso de pessoas ou 
órgãos não autorizados. 
§ 2º Mediante ajustes específicos e convênios, ouvido o competente órgão de controle 
externo da atividade de inteligência, as Unidades da Federação poderão compor o Sistema 
Brasileiro de Inteligência. 
Art. 3º Fica criada a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, órgão da Presidência 
da República, que, na posição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, 
terá a seu cargo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as 
atividades de inteligência do País, obedecidas à política e às diretrizes superiormente 
traçadas nos termos desta Lei.  (Vide Medida Provisória nº 1.999-17, de 2000)  
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 
Parágrafo único. As atividades de inteligência serão desenvolvidas, no que se refere aos 
limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância 
dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que 
regem os interesses e a segurança do Estado. 
Art. 4º À ABIN, além do que lhe prescreve o artigo anterior, compete: (Vide ADIN 
nº 6529) 
I - planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de 
dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da 
República; 
II - planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos 
interesses e à segurança do Estado e da sociedade; 
III - avaliar as ameaças, internas e externas, à ordem constitucional; 
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IV - promover o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência, e 
realizar estudos e pesquisas para o exercício e aprimoramento da atividade de inteligência. 
Parágrafo único. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência 
fornecerão à ABIN, nos termos e condições a serem aprovados mediante ato 
presidencial, para fins de integração, dados e conhecimentos específicos 
relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais. 
Art. 5º A execução da Política Nacional de Inteligência, fixada pelo Presidente da 
República, será levada a efeito pela ABIN, sob a supervisão da Câmara de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo. 
Parágrafo único. Antes de ser fixada pelo Presidente da República, a Política Nacional de 
Inteligência será remetida ao exame e sugestões do competente órgão de controle externo 
da atividade de inteligência. 
Art. 6º O controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo 
Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional. 
§ 1º Integrarão o órgão de controle externo da atividade de inteligência os líderes da 
maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os 
Presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
§ 2º O ato a que se refere o caput deste artigo definirá o funcionamento do órgão de 
controle e a forma de desenvolvimento dos seus trabalhos com vistas ao controle e 
fiscalização dos atos decorrentes da execução da Política Nacional de Inteligência. – 
grifaram-se os trechos em destaque. 
 
A Lei 13.844, de 18/6/2019, que dispõe sobre a organização básica dos órgãos da 

Presidência da República e dos Ministérios, estipula o seguinte: 
 
Art. 2º Integram a Presidência da República: 
I - a Casa Civil; 
II - a Secretaria de Governo; 
III - a Secretaria-Geral; 
IV - o Gabinete Pessoal do Presidente da República; 
V - o Gabinete de Segurança Institucional; e 
VI - a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. 
(...) 
Art. 10. Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete: 
I - assistir diretamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, 
especialmente quanto a assuntos militares e de segurança; 
II - analisar e acompanhar assuntos com potencial de risco, prevenir a ocorrência de crises 
e articular seu gerenciamento, na hipótese de grave e iminente ameaça à estabilidade 
institucional; 
III - coordenar as atividades de inteligência federal; 
IV - coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações no 
âmbito da administração pública federal; 
V - planejar, coordenar e supervisionar a atividade de segurança da informação no 
âmbito da administração pública federal, nela incluídos a segurança cibernética, a 
gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o credenciamento de 
segurança e o tratamento de informações sigilosas; 
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(...) 
X - acompanhar assuntos relativos ao terrorismo e às ações destinadas à sua prevenção e 
à sua neutralização e intercambiar subsídios com outros órgãos para a avaliação de risco 
de ameaça terrorista; e 
(...) 
Art. 13. Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na 
formulação de diretrizes de ação governamental, com os seguintes níveis de atuação: 
I - Conselho de Governo, presidido pelo Presidente da República ou, por sua 
determinação, pelo Vice-Presidente da República, integrado pelos Ministros de Estado e 
pelo titular do Gabinete Pessoal do Presidente da República; e 
II - Câmaras do Conselho de Governo, criadas em ato do Poder Executivo federal, com a 
finalidade de formular políticas públicas setoriais cujos escopos ultrapassem a 
competência de mais de 1 (um) Ministério. 
§ 1º Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso II 
do caput deste artigo, serão constituídos comitês executivos, cujos funcionamento, 
competência e composição serão definidos em ato do Poder Executivo federal. 
§ 2º O Conselho de Governo será convocado pelo Presidente da República ou, por sua 
determinação, pelo Vice-Presidente da República e será secretariado por membro 
designado pelo Presidente do Conselho de Governo. 
§ 3º A Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional será presidida pelo 
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República. 
- grifaram-se os trechos em destaque. 
 

III 
  
 Este representante do Ministério Público de Contas considera que os eventos descritos 
nas reportagens acima transcritas e as disposições contidas no referido edital do Pregão Eletrônico 
3/2021 revelam violação a comandos contidos nas Leis 9.883/1999, e 13.844/2019 e também 
configuram afronta ao princípio da legalidade.  
 O referido certame licitatório, como visto, tem por finalidade “a aquisição de Solução de 
Inteligência em Fontes abertas, Mídias Sociais, Deep e Dark Web”. Trata-se, por certo, de obtenção 
e análise de informações sensíveis, que se prestam a subsidiar o processo decisório do Poder 
Executivo. Tal solução viabilizaria, por exemplo, “a invasão de celulares e computadores sem indicar 
o responsável pelo acesso”, conforme destacado em uma das reportagens acima transcritas.  
 Ocorre que tal atividade, consoante revelam os dispositivos da Lei 9.883, de 7/12/1999, 
e da Lei 13.844, de 18/6/2019, acima transcritos, só poderia se dar sob o comando e a coordenação 
da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, tendo em vista sua “posição de órgão central do 
Sistema Brasileiro de Inteligência”, e com a participação do Gabinete de Segurança Institucional - 
GSI, incumbido da coordenação de atividades de inteligência federal e de segurança da informação.  
  Veja-se, a propósito, que o edital da licitação, ao dispor sobre a “Justificativa para a 
Contratação”, informa que: 

 
3.1.1. A proposta tem origem por meio do Documento de Oficialização da Demanda - 
DOD (SEI 11176453), que indica a necessidade desta aquisição para atender à Diretoria 
de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas (DINT/SEOPI). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 68065143.



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DA UNIÃO 
Gabinete do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 
  
 
 
 

5/6

9 

3.1.2. O Decreto nº 9.662, de 1º de Janeiro de 2019, aprovou a Estrutura Regimental do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública e nos Artigos 29 e 31 da Seção II - Dos Órgãos 
Específicos Singulares atribui as competências alusivas à Secretaria de Operações 
Integradas e à Diretoria de Inteligência (...): 
(...) 
3.1.3. Neste contexto, como parte de um processo de estruturação da Diretoria de 
Inteligência, com base nos valores definidos no Planejamento das Contratações de Bens 
e Serviços da SEOPI, esta Agência Central do Subsistema de Inteligência de Segurança 
Pública, identificou a necessidade de registro de preço para a presente aquisição. 
3.1.4.  Contextualizando, a União criou, dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência, 
o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP), cujo órgão central é a 
SEOPI por meio da Diretoria de Inteligência (DINT/SEOPI). Dentre seus objetivos 
principais está a integração de todo o SISP e o fomento ao fortalecimento das Agências 
de Inteligência de Segurança Pública (AISPs) em âmbito nacional. 
3.1.5. Nessa perspectiva de reestruturação do SISP e integração das AISPs dos entes 
federativos, é que surge a necessidade de aparelhar a Agência Central do Subsistema. O 
aparelhamento da Agência Central do Subsistema alinha-se ao Plano Nacional de 
Segurança Pública na medida em que a otimização, qualificação e o fomento à 
reestruturação da Agência Central e das Agências de Inteligência de Segurança Pública 
(AISP), integrantes do SISP, qualificará a produção e proteção dos conhecimentos para o 
assessoramento na elucidação e prevenção dos delitos, resultando na diminuição da 
impunidade e redução dos índices criminais, bem como, subsidiará, com maior eficácia, 
os tomadores de decisões com informações estratégicas sobre assuntos importantes para 
a construção das políticas de segurança pública. 
(...)  
 

 A criação de tal Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP) não poderia 
justificar a exclusão da ABIN do processo de concepção e aquisição da solução objeto do referido 
certame. Na verdade, tal informação somente reforça a necessidade de atuação dessa agência.  
 Isso ocorre porque compete à ABIN “planejar, executar, coordenar, supervisionar e 
controlar as atividades de inteligência do País”, na condição “de órgão central do Sistema Brasileiro 
de Inteligência” (art. 3º da Lei 9.883/1999), da qual o Subsistema de Inteligência de Segurança 
Pública (SISP) faz parte.  
 As reportagens acima transcritas e o edital da referida licitação mostram que não está 
havendo o necessário protagonismo da ABIN, nem a participação efetiva do GSI nesse processo. Ao 
que tudo indica, esses órgãos foram alijados da fase de planejamento da licitação. Mais que isso: 
também não serão destinatários das licenças a serem adquiridas. 
 Veja-se, a propósito, a previsão contida no edital acerca dos destinatários das licenças a 
serem adquiridas. O subitem 2.4.1 do Termo de Referência da licitação estabelece o seguinte: 

 
 
2.4.1. Considerando o resultado da Intenção de Registro de Preços nº 02/2020 - 
SENASP/MJSP (11856213), segue a relação dos órgãos que serão participantes no 

registro de preços dos bens constantes nos autos deste processo, bem como, seus 
respectivos endereços de entrega, conforme tabela abaixo: 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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ITEM ÓRGÃO/UASG UNIDADE DE MEDIDA REQUISIÇÃO MÍNIMA 
(IMEDIATA) 

REQUISIÇÃO MÁXIMA 
(FUTURA) 

QUANTIDADE 
TOTAL 

Fundo Estadual 
de Segurança 

Pública do Estado 
de RORAIMA 

- 927916 

 
 

Unidade 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

4 

1 - Solução 
de 

Inteligência 
em Fontes 

abertas, 
Mídias 
Sociais, 
Deep 

e Dark Web 

Fundo Estadual 
de Segurança 

Pública do Estado 
de SERGIPE 

- 927586 

Unidade 3 0 3 

Secretaria de 
Estado de 
Justiça e 

Segurança 
Púbica - SEJUSP 

do Estado do 
ACRE - 925307 

 
 

Unidade 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

    2 

Secretaria de 
Estado de 
Segurança 
Pública do 
DISTRITO 
FEDERAL - 

450107 

 
 

Unidade 

 
 

40 

 
 

0 

 
 

40 

Secretaria de 
Segurança 

Pública do Estado 
de 

SERGIPE - 926732 

 

Unidade 

 

3 

 

0 

 

3 

Fundo Especial de 
Modernização e 

Reaparelhamento 
da Polícia Militar 

do Estado de 
RONDÔNIA 

- 927254 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

Secretaria de 
Estado de 

Segurança e da 
Defesa Social 
do Estado da 

PARAÍBA - 
927031 

 
 

Unidade 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

Corpo de 
Bombeiros Militar 

do DISTRITO 
FEDERAL - 

170394 

 

Unidade 

 

3 

 

0 

 

3 
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Secretaria de 
Estado da 

Segurança, 
Defesa e 

Cidadania - 
SESDEC do 
Estado de 

RONDÔNIA 
- 925986 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

Secretaria de 
Estado da 
Segurança 

Pública e Defesa 
Social do Estado 

do ESPÍRITO 
SANTO 

- 925722 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

3 

 
 
 

0 

 
 
 

3 

Secretaria da 
Segurança 

Pública do Estado 
do 

PARANÁ - 453079 

 

Unidade 

 

11 

 

0 

 

11 

Diretoria de 
Administração 

da Procuradoria- 
Geral do 

Trabalho do 
Ministério 
Público do 
Trabalho - 

200200 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

5 

 
 
 

0 

 
 
 

5 

Banco Central do 
Brasil - 179087 Unidade 1 0 1 

Polícia Civil do 
Estado de 

MINAS 

Unidade 6 0 6 

GERAIS - 927115     

Secretaria de 
Segurança 
Pública do 
Estado do 

MARANHÃO 
- 450955 

 
 

Unidade 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

Polícia Civil do 
DISTRITO 
FEDERAL - 

926015 

 
Unidade 

 
4 

 
0 

 
4 

 

Secretaria da 
Segurança 
Pública do 
Estado do 

TOCANTINS 

 
 

Unidade 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

2 
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 Este representante do MP de Contas considera, ainda, que as informações contidas nas 
reportagens acima transcritas, consideradas em conjunto com os termos do edital, indicam a 
plausibilidade da hipótese de que Carlos Bolsonaro, que não integra a Administração Pública Federal, 
estaria se valendo de estruturas do Ministério da Justiça e da PF (Polícia Federal) para expandir uma 
"Abin paralela”, com evidente violação ao princípio constitucional da legalidade. 
 Isso porque toda atividade estatal e, em particular, as de inteligência só podem ser 
realizadas por agentes que tenham competência legal para tanto. Não se pode, de modo algum, 
conceber que atividades sensíveis, como as que ora se examinam, sejam influenciadas, conduzidas 
ou mesmo contem com a participação de agentes que não integram os quadros de órgãos da 
Administração Pública Federal delas legalmente incumbidos.  
 Há que se verificar ainda a questão do controle da legalidade do uso dessas ferramentas 
tendo em vista os comandos constitucionais que somente admite a quebra do sigilo das comunicações 
e de dados mediante autorização judicial.  
 Veja-se, pois, que os vícios apontados acima são de elevada gravidade e põem em xeque 
a validade do certame ora sob avaliação, visto que estão associados à sua concepção.  

 
IV 

 
 Consideram-se, ainda, presentes requisitos para a concessão de medida cautelar que 
impeça o seguimento da licitação sob exame. O fumus boni iuris foi demonstrado acima e decorre 
da violação a comandos das Lei 9.883/1999 e 13.844/2019 e ao princípio da legalidade, relacionados 
em grande medida com o planejamento da mencionada aquisição. O periculum in mora decorre do 

- 925957 

Secretaria de 
Segurança 

Pública e Defesa 
Social do Estado 

do PARÁ 
- 925801 

 
 

Unidade 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

5 

Polícia Militar 
do 
DISTRITO 

FEDERAL - 
926016 

 
Unidade 

 
8 

 
0 

 
8 

Polícia Federal 
- 200334 Unidade 100 0 100 

Secretaria de 
Administração 
do Ministério 

Público 
Federal - 
200100 

 

Unidade 

 

3 

 

0 

 

3 

  
Total Geral: 

209 
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fato de que o referido certame se encontra em curso, com sessão suspensa para análise da proposta e 
reabertura prevista para o dia 20/5/2021, às 10:00h. 
   

V 
 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas da União requer ao TCU: 
a) seja a presente a presente representação conhecida; 
b) seja concedida medida cautelar, com suporte no que prescrevem os comandos contidos 

no art. 276 do Regimento Interno do TCU, com o intuito de impedir a homologação e a adjudicação 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, conduzido pelo Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança 
Pública - SEGEN/MJSP, até que o Tribunal se manifeste acerca das irregularidades apontadas nesta 
representação; 

c) sejam realizadas oitivas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Agência 
Brasileira de Inteligência – ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República acerca dos indícios de irregularidades apontados nesta representação que consubstanciam 
violação a comandos  contidos na Lei 9.883, de 7/12/1999, e na Lei 13.844, de 18/6/2019, e também 
configuram afronta ao princípio da legalidade.  

 
 

Brasília, em 20 de Maio de 2021. 
 
 
 

Júlio Marcelo de Oliveira 
                                               Procurador 
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