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GRUPO I – CLASSE V – Plenário 
TC 001.873/2020-2. 
Natureza: Relatório de Levantamento. 
Órgãos/Entidades: Controladoria-Geral da União; Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Exército; Departamento de Polícia Federal; 
Gabinete de Segurança Institucional; Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação; Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital; Serviço Federal de Processamento de Dados.   
Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992).  
Interessado:  Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 
Representação legal: não há.   
 

SUMÁRIO: LEVANTAMENTO SOBRE A 
GOVERNANÇA E GESTÃO DE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 
PANORAMA GERAL. PRINCIPAIS RISCOS 
E VULNERABILIDADES. GRANDES 
TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS. 
DILIGÊNCIA. CIÊNCIA. 
 

 
RELATÓRIO 

 
Adoto como relatório a instrução de mérito elaborada no âmbito da Secretaria de 

Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefit (peça 46), a seguir transcrita, em parte, que contou 
com a anuência do escalão gerencial daquela unidade instrutiva (peças 47 e 48): 

                                                  
1. Introdução 

1. Trata-se de fiscalização do tipo Levantamento, conforme previsto no art. 238 do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), conduzida de acordo com o “Roteiro de 
Levantamento”, documento aprovado por meio da Portaria - Segecex 24/2018i. 

2. Para melhor legibilidade, ao invés de mencionar “órgãos e entidades” da APF, o texto deste 
relatório registrará apenas “órgãos”. Assim, onde se lê “órgãos”, deve-se interpretar que está sendo 
feita referência a órgãos e entidades. As conversões de moeda foram feitas com base no câmbio de 
14/9/2020. 

3. Aos termos “segurança da informação”, “segurança cibernética” e “defesa cibernética”, muito 
frequentes ao longo do texto, atribuiu-se as siglas SegInfo, SegCiber e DefCiber, respectivamente. 
1.1. Decisão que originou a fiscalização e suas razões 

4. A fiscalização foi autorizada por meio do Acórdão 2.677/2019-TCU-Plenário, de relatoria do 
Ministro Vital do Rêgoii (TC 035.863/2019-6 – peça 5). 

5. No âmbito do controle exercido pelo TCU, o tema da SegInfo foi identificado como uma das 
situações-problema prioritárias, constando, inclusive, da Lista de Alto Risco da Administração 
Pública (LAR) 2019-2020, nos seguintes termos: “A baixa governança sobre as informações 
produzidas e custodiadas pelo Estado afeta seu compartilhamento, sua qualidade e sua segurança”. 

6. Ademais, a fiscalização alinha-se a múltiplos objetivos do tema “Administração 
Governamental” do Plano Estratégico do TCU (PET) 2019-2025iii, a saber (peça 38, p. 55-57): 

47. Induzir o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles internos na APF; 
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48. Contribuir para a transformação digital do país; 
50. Induzir a disponibilidade e a confiabilidade de informações na Administração Pública. 
1.2. Identificação do objeto 

7. Governança e gestão da segurança da informação e da segurança cibernética na APF. 
1.3. Objetivo e escopo do levantamento 

8. O objetivo do trabalho foi conhecer a estrutura de governança e gestão de SegInfo/SegCiber da 
APF, incluindo legislação, políticas e normativos, atores, papéis e responsabilidades, levantar as 
principais ações em andamento nessas áreas, consolidar as informações disponíveis no 
levantamento de governança realizado pelo TCU, identificar os principais riscos e vulnerabilidades 
quanto à segurança das informações digitais da APF e propor uma estratégia para a atuação do 
Tribunal nesses temas. 

9. Em especial, foram analisados o Decreto 9.637/2018 (Anexo II, item 54), que instituiu a PNSI, e 
o Decreto 10.222/2020 (Anexo II, item 69), que aprovou a E-Ciber, bem como outros documentos 
orientadores, a exemplo da “Estratégia de SIC e de SegCiber da APF 2015-2018”. 

10. Para melhor organização do conteúdo, este levantamento foi estruturado a partir das respostas a 
quatro questões de auditoria (Anexo VI), a saber: 

10.1. Q1) A macroestrutura nacional responsável pela governança e gestão das questões de 
SegInfo e de SegCiber no âmbito da APF é adequada e atuante? 

10.2. Q2) As informações custodiadas pelo TCU (e.g. levantamento integrado de governança) 
ou mantidas por órgãos/entidades da APF são suficientes para permitir um adequado 
acompanhamento do panorama geral da APF nas áreas de SegInfo/SegCiber? 

10.3. Q3) Os principais riscos e vulnerabilidades da APF relacionados a SegInfo/SegCiber 
estão sendo adequadamente acompanhados e tratados? 

10.4. Q4) Como deve ser a atuação do TCU no acompanhamento e na indução da boa gestão 
de SegInfo/SegCiber no âmbito da APF? 

11. O escopo deste levantamento foi, essencialmente, estruturante. Ou seja, buscou-se identificar, a 
partir dos normativos que regem a matéria, os órgãos de mais alto nível que são responsáveis pela 
materialização dos objetivos previstos na PNSI e em instrumentos correlatos, entender seu 
funcionamento e principais ações em andamento, além de traçar um panorama do cenário atual em 
termos da maturidade dos órgãos da APF e das suas respectivas capacidades de resposta e 
tratamento frente aos principais riscos e vulnerabilidades existentes, com vistas a preparar uma 
estratégia de fiscalização adequada para o TCU nas áreas de SegInfo/SegCiber, essenciais à 
Administração Pública. 

12. Este trabalho não envolveu interações diretas com os órgãos considerados “não estruturantes”, 
por assim dizer. Em relação a estes, apenas consolidou informações e indicadores acerca das 
mencionadas áreas (SegInfo/SegCiber), permitindo que o Tribunal seja capaz de identificar seus 
graus de maturidade atuais e possa acompanhá-los continuamente, a partir dos próximos 
levantamentos de governança, de modo a identificar se o quadro geral irá melhorar ou piorar com o 
tempo. 
1.4. Processos conexos 

13. O TC 036.673/2019-6 (Rel. Min. Aroldo Cedraz)iv consiste em acompanhamento operacional de 
iniciativas estruturantes de TD conduzidas pelo Governo Federal. 

14. O TC 031.436/2019-6 (Rel. Min. Aroldo Cedraz)v refere-se a levantamento, também conduzido 
pela Sefti, com o objetivo de identificar os sistemas de TI críticos da APF, seus respectivos riscos e 
as capacidades das unidades técnicas do Tribunal que têm como clientela os órgãos que os criaram, 
com vistas a subsidiar o desenvolvimento de estratégia para fiscalizar esses sistemas. 

15. O TC 006.695/2020-5 (Rel. Min. Bruno Dantas) tratava do ciclo 2020 do trabalho de avaliação 
do nível de governança e gestão das organizações públicas federais, conhecido como 
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“Levantamento integrado de governança” e conduzido pela Secretaria de Controle Externo da 
Administração do Estado (SecexAdministração). Devido à pandemia da doença causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), a aplicação do questionário foi adiada para 2021, tendo este processo, que 
foi apensado ao TC 015.268/2018-7 (Rel. Min. Bruno Dantas) que tratou do ciclo anterior (2018), 
servido para promover ajustes no questionário e para atualizar a tabela de órgãos participantes, seus 
dados demográficos e a lista dos respectivos dirigentes máximos. 

16. O TC 003.870/2019-7 (Rel. Min. Bruno Dantas), também apensado ao TC 015.268/2018-7 
(ciclo 2018), prestou-se, sobretudo, a documentar e aperfeiçoar o processo de negócio do 
levantamento integrado, a elaborar guia para orientar as unidades técnicas do TCU no uso dos seus 
indicadores para monitoramento contínuo da gestão dos órgãos que constituem sua clientela e a 
construir e disponibilizar ao público externo um serviço de autoavaliação de governança em caráter 
voluntário. 

17. O TC 023.283/2018-1 (Rel. Min. Vital do Rêgo) refere-se a levantantamento a respeito das 
ações de desburocratização de serviços públicos prestados ao cidadão, tendo resultado no Acórdão 
1.103/2019-TCU-Plenário. 

18. Por fim, os TCs 015.268/2018-7 e 017.245/2017-6 (ambos Rel. Min. Bruno Dantas) se referem 
aos ciclos anteriores (2018 e 2017, respectivamente) de realização do referido acompanhamento, 
estes já finalizados, resultando nos Acórdãos 1.573/2019 e 588/2018, ambos do Plenário do TCU. 
1.5. Métodos utilizados 

19. O trabalho foi conduzido em conformidade com as Normas de Auditoria do TCU – NAT 
(Portaria - TCU 280/2010vi, alterada pela Portaria - TCU 168/2011vii) e com o Roteiro de 
Levantamento do TCU (Portaria - Segecex 24/20188) e está alinhado aos Princípios Fundamentais 
de Auditoria do Setor Público, conforme tradução da ISSAI 100 realizada pelo TCU. 

20. Uma vez definidos, na fase de planejamento, os objetivos da auditoria e a forma como ela seria 
conduzida, foram elaboradas quatro macroquestões para nortear o trabalho (parágrafos 10.1-10.4), 
cada uma das quais subdividida em procedimentos menores, explicitados na Matriz de 
Planejamento (Anexo VI). De início, tais procedimentos incluíram pesquisa bibliográfica e em 
diversos sítios de organizações nacionais e internacionais que atuam com SegInfo/SegCiber, tendo 
sido alguns desses resultados, inclusive, compilados no Anexo I, que procura definir os principais 
conceitos e relacionamentos relativos a essas áreas e às grandes transformações em curso, 
atualmente, na APF. 

21. O Anexo II relaciona relevantes normativos (Constituição Federal, leis, medidas provisórias, 
decretos, portarias, instruções normativas, normas complementares e resoluções) e acórdãos do 
TCU acerca desses temas. O Anexo III, por sua vez, lista apenas os principais normativos vigentes, 
organizados de acordo com as funções do modelo conceitual da macroestrututra nacional (Figura 
2). 

22. A título de referência, o Capítulo 2 sintetiza as estratégias nacionais de SegCiber dos cinco 
países mais bem colocados no Global Cybersecurity Index (GCI). 

23. O Capítulo 3 identifica a macroestrutura brasileira responsável pela governança e gestão de 
SegInfo/SegCiber, detalhando os órgãos que a compõem e suas competências, bem como as 
principais ações e iniciativas já realizadas, em curso e previstas para o futuro. 

24. A seu turno, o Capítulo 4 recupera informações dos processos de acompanhamento da situação 
de governança e gestão das organizações públicas realizados periodicamente pelo TCU e apresenta 
um panorama geral do nível de capacidade em gestão de SegInfo. Esse trabalho resultou, inclusive, 
na revisão do questionário do “Levantamento Integrado de Governança”, que, por isso, a partir do 
próximo ciclo (2021), passará a avaliar, também, aspectos específicos relativos a SegCiber. 

25. Por meio de pesquisa com algumas ETIRs da APF e de levantamento de informações relativas a 
incidentes de SegInfo junto ao CTIR Gov e ao CERT.br, o Capítulo 5 identifica os principais riscos 
e vulnerabilidades de SegInfo/SegCiber aos quais os órgãos da APF estão expostos. 
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26. O Capítulo 6 analisa aspectos, requisitos e riscos de SegInfo/SegCiber em relação às grandes 
transformações tecnológicas atualmente em curso na Administração Pública. 

27. O Capítulo 7 realiza um apanhado das informações trazidas nos capítulos anteriores para, 
efetivamente, buscar responder as três primeiras macroquestões formuladas no planejamento da 
auditoria. A quarta questão, então, é respondida no Capítulo 8, que apresenta uma proposta de 
estratégia de atuação para que o TCU acompanhe a gestão de SegInfo/SegCiber no âmbito da APF. 

28. Por fim, o Capítulo 9 apresenta a conclusão deste levantamento, enquanto o Capítulo 10 contém 
as propostas de encaminhamento sugeridas em função da realização deste trabalho. 

29. Apesar de focarem nos órgãos considerados “estruturantes”, as entrevistas realizadas junto aos 
gestores foram suficientes para fornecer conhecimento amplo sobre o funcionamento de alto nível 
da estrutura governamental brasileira de SegInfo/SegCiber. Esse diagnóstico foi complementado a 
partir do exame de relatórios e documentos técnicos diversos, além da solicitação de informações 
específicas por meio de ofícios de requisição e e-mails, bem como da consolidação de informações 
disponíveis nos levantamentos de governança realizados pelo TCU e em estudos conduzidos por 
outros órgãos. 

30. Durante a execução, a equipe enviou ofícios de requisição a órgãos com atuação estruturante, a 
saber: GSI/PR (incluindo DSIC, CTIR Gov e CGSIC/CEPESC/Abin), Comando de Defesa 
Cibernética (ComDCiber), Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
(SEDGG/ME), CGU e Serpro. Como o ITI respondeu o ofício de comunicação da auditoria com 
informações suficientes, não foi oficiado novamente. Ademais, a equipe questionou por e-mail 
outros órgãos e unidades envolvidos com essas temáticas (SRCC/DPF; Secretaria de Operações 
Integradas – SEOPI/MJSP; e CERT.br). 

31. As considerações feitas nas respostas a todos esses expedientes foram avaliadas em conjunto 
com as manifestações fornecidas durante as mencionadas entrevistas, tendo sido inseridas nas 
análises dos diferentes capítulos espalhados ao longo deste relatório, de acordo com o respectivo 
tema. 

32. Por oportuno, ressalta-se que, a título de padronização dos conceitos e termos relacionados a 
SegInfo e a SegCiber, optou-se por, na medida do possível, adotar como base do presente relatório 
o “Glossário de Segurança da Informação”, publicado pela Portaria GSI/PR 93/2019 (Anexo II, 
item 87). 
1.6. Limitações ocorridas 

33. As principais limitações à realização deste levantamento derivaram da necessidade de 
afastamento social em função da pandemia da Covid-19. Consequentemente, conforme ressalvado 
no Capítulo 6, precisou ser reduzido o escopo inicialmente planejado para o procedimento 3.3 
(Anexo VI), fazendo-se a devida compensação por meio da inclusão de ação específica na 
estratégia de atuação sugerida para o TCU (Capítulo 8 – “Acompanhar a evolução do cenário de 
SegInfo/SegCiber”). 

34. Pela mesma razão, não foram visitadas as instalações físicas do SRCC/DPF, do CiberLab/MJSP 
e do CERT.br, mas todos foram questionados e responderam por e-mail (peça 35). 

35. Adicionalmente, restou prejudicada a realização do procedimento 3.2, por diversas razões. 
Primeiro, o CTIR Gov forneceu relação desatualizada e incompleta dos contatos das ETIRs sob sua 
coordenação, contendo apenas 88 endereços de e-mail válidos (parágrafos 240-241). Segundo, 
provavelmente devido à Covid-19, mesmo com a extensão do período de duração e o envio 
reiterado de solicitações aos órgãos, a pesquisa com as ETIRs obteve apenas trinta respostas 
completas (Seção 5.6). Terceiro, o CTIR Gov alegou que identificar os órgãos no envio da base de 
notificações poderia afetar suas relações de confiança com o centro e, com a concordância dos 
auditores, retirou-se tal informação da solicitação, impedindo o enriquecimento das análises de 
dados realizadas (parágrafos 228-229). 
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36. Essas últimas limitações também resultaram em endereçamentos específicos no âmbito da 
estratégia de atuação proposta para o Tribunal (Capítulo 8 – “Auditoria no processo de resposta a 
incidentes cibernéticos” e “Acompanhar a evolução do cenário de SegInfo/SegCiber”). 
1.7. Visão geral do objeto 

37. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2018 (peça 
42, p. 37-182), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de 
domicílios com acesso à Internet subiu de 74,9% (2017) para 79,1% (2018), passando de 83,8% 
nas áreas urbanas (peça 42, p. 72). 

38. Em pesquisa realizada pela empresa Ebit Nielsen, apurou-se que “o e-commerce brasileiro 
faturou R$ 26,4 bilhões no primeiro semestre de 2019 e obteve crescimento de 12% em 
comparação ao mesmo período do ano anterior (...). O número de pedidos aumentou 20%, 
passando de 54,4 para 65,2 milhões de compras, e houve registro de novos entrantes: 18% dos 
consumidores tiveram a sua primeira experiência de compra online”viii (peça 40, p. 3). Para 2020, 
de acordo com previsão do Gartner, os investimentos em TI no mercado nacional eram estimados 
em, aproximadamente, US$ 64 bilhões (à época, ~R$ 266 bilhões)ix [peça 40, p. 4-5]. 

39. Ademais, o Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF), em análise dos 
principais riscos globais realizada anualmentex (peça 43, p. 2-103), vem posicionando, desde 2012, 
as ameaças relativas à elevada interconectividade mundial entre os maiores desafios da atualidade, 
com riscos crescentes de incidentes relativos a fraudes e a roubos de dados, falhas e interrupções 
em redes e infraestruturas críticas da informação (ICIs) e ataques cibernéticos em larga escala (peça 
43, p. 3 e 93). 

40. Paralelamente, com o processo de TD da Administração Pública e a consequente digitalização 
dos serviços públicos, governo e cidadãos estão cada vez mais expostos a eventuais 
vulnerabilidades e falhas relativas à segurança das informações contidas nas bases de dados e 
transacionadas por meio dos sistemas dos órgãos da APF. Com o aumento contínuo da 
disponibilização de dados, informações e sistemas/serviços na Internet, do acesso dos cidadãos à 
rede e do uso desse meio para práticas maliciosas, além de prejuízos financeiros, há risco crescente 
de perda de integridade de dados, inclusive pessoais, de indisponibilidade de serviços e de 
vazamento de informações sigilosas. 

41. Percebe-se, então, que as áreas de SegInfo e de SegCiber devem ser consideradas como 
questões nacionais, horizontais e estratégicas, por afetarem todos os níveis da sociedade e 
representarem importante instrumento de apoio ao planejamento dos órgãos do governo. Deve-se, 
ainda, haver esforço contínuo para a melhoria da segurança e da resiliência das infraestruturas 
críticas – ICs (energia, telecomunicações, transporte, águas, finanças etc.), dos serviços públicos 
nacionais e das transações dos cidadãos brasileiros, resguardando-se seu direito à privacidade e 
preservando-se a soberania nacional. 

42. Destaque-se que desde junho de 2000 até 2018, esteve em vigor o Decreto 3.505/2000 (Anexo 
II, item 29), instituindo a Política de Segurança da Informação nos órgãos da APF. Esse decreto 
criou, pela primeira vez, o Comitê Gestor da Segurança da Informação (CGSI), “com atribuição de 
assessorar a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional [CDN] na consecução das 
diretrizes da Política (...), bem como na avaliação e análise de assuntos” correlatos (art. 6º). 

43. Em junho de 2008, foi editada a Instrução Normativa (IN) GSI/PR 1 (Anexo II, item 89), 
disciplinando a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações no âmbito da APF. Essa 
norma trouxe definições e estabeleceu competências para o próprio GSI, para o CGSI e para os 
demais órgãos da APF, a exemplo da obrigatoriedade de nomear gestor responsável pela SegInfo e 
de instituir ETIR e comitê local de SegInfo. 

44. A edição dessa IN foi acompanhada, nos anos seguintes, pela elaboração de uma série de 
Normas Complementares (NCs) versando sobre aspectos específicos da gestão de SegInfo, desde a 
atividade de normatização (NC 1/IN01/DSIC/GSI/PR) até diretrizes para a coleta e a preservação 
de evidências de incidentes de SegInfo (NC 21/IN01/DSIC/GSI/PR) [Anexo II, itens 98-118]. 
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45. Recentemente, a referida IN GSI/PR 1/2008 foi revogada pela IN GSI/PR 1/2020 (Anexo II, 
item 95), que tratou das referências normativas de SegInfo que os órgãos da APF devem observar 
(Capítulo II), da política de SegInfo obrigatória a esses órgãos (Capítulo III), das competências do 
próprio GSI (Capítulo IV), bem como das competências (Capítulo V) e da estrutura mínima dos 
órgãos da APF para gerirem adequadamente as questões de SegInfo (Capítulo VI). 

46. Em dezembro de 2010, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE) da PR publicou o 
“Plano Brasil 2022”, pensando estrategicamente o futuro e fixando metas, em quatro eixos 
temáticos (Economia, Sociedade, Infraestrutura e Estado), para o ano em que o país celebrará o 
bicentenário da sua independênciaxi (peça 42, p. 183-286). Dos objetivos ali previstos, muitos 
dependem do aumento da capacidade do Estado em SegInfo/SegCiber, a exemplo da modernização 
do funcionamento da Administração Pública, da consolidação da Internet como terreno de 
liberdade de expressão e do acesso universal à banda larga ultrarrápida (100 Mbps), aos bens e 
conteúdos culturais e às informações públicas, de modo geral. 

47. No ano seguinte, a SAE/PR publicou documento intitulado “Desafios Estratégicos para a 
Segurança e Defesa Cibernética”xii, compilando artigos elaborados com base em apresentações 
realizadas durante evento técnico organizado em 16/12/2010, em parceria com o Comando do 
Exército. 

48. Importante marco também sobreveio a partir da Lei 12.527/2011 (Anexo II, item 12), a 
chamada “Lei de Acesso à Informação (LAI)”, cuja publicação impactou significativamente o 
paradigma de publicidade das informações criadas, custodiadas e geridas pelo Estado, em todos os 
níveis e esferas, em prol da transparência, trazendo, entretanto, especial preocupação quanto às 
informações sigilosas, cuja divulgação poderia comprometer a segurança do Estado e/ou da 
sociedade. 

49. À continuação, em novembro de 2013, como consequência do “caso Edward Snowden”, foi 
promulgado o Decreto 8.135/2013 (Anexo II, item 40), dispondo sobre segurança das 
comunicações de dados da APF. Em 2014, o Senado Federal foi palco da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Espionagem, cujo relatório final apontou diversas fragilidades do Brasil frente à 
espionagem eletrônica internacional, evidenciou falhas nos sistemas de telecomunicações, 
inteligência e defesa cibernética (DefCiber) brasileiros e sugeriu medidas para a melhoria da 
SegCiber nacionalxiii (peça 42, p. 287-608). 

50. Também no ano de 2014, a Sefti conduziu Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) com 
vistas a avaliar, em diversos órgãos da APF, a implementação dos controles de TI informados em 
resposta ao questionário do levantamento de Perfil de Governança de TI (Perfil GovTI) 2012, bem 
como verificar a implementação de controles e de processos adequados de governança e gestão de 
TI. 

51. Essa FOC resultou no Acórdão 3.051/2014-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Weder de 
Oliveira (Anexo II, item 123), recomendando que o GSI formulasse uma “estratégia geral de 
segurança da informação para o setor sob sua jurisdição”, com vistas a fortalecer as ações de 
SegInfo/SegCiber no âmbito da APF (item 9.3). 

52. Em 2016, a Câmara dos Deputados conduziu outra CPI, essa “destinada a investigar a prática de 
crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade”, em cujo relatórioxiv 
(peça 42, p. 609-903) constou um índice (iGovTI-SegInfo) criado pela Sefti, à época, com base nos 
dados das entidades federais constantes no levantamento Perfil GovTI 2014 (peça 42, p. 777-778). 

53. O GSI atendeu a recomendação do referido acórdão publicando, em 2015, a “Estratégia de 
Segurança da Informação e Comunicações e de Segurança Cibernética da APF 2015-2018 - versão 
1.0”5, a qual, no seu introito, já antecipava a elaboração futura da PNSI, que se concretizou por 
meio do Decreto 9.637/2018 (Anexo II, item 54), que revogou os decretos anteriores (3.505/2000 e 
8.135/2013). 

54. Este último decreto (9.637/2018), portanto, constitui a base do marco regulatório vigente 
relativo à governança de SegInfo no âmbito da APF, apesar da existência de outros normativos e 
documentos infralegais que, adicionalmente, podem ser usados como instituidores de diretrizes e de 
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orientações para o setor, a exemplo do “Livro Verde: Segurança Cibernética no Brasil”, de 2010xv 
(peça 42, p. 904-966). 

55. O mesmo decreto previu, ainda, a elaboração da Estratégia Nacional de Segurança da 
Informação (ENSI) e dos chamados “planos nacionais”. Em virtude da abrangência do tema, 
indicou que essa estratégia seria construída em módulos, sendo, no mínimo, cinco: i) segurança 
cibernética; ii) defesa cibernética; iii) segurança das infraestruturas críticas; iv) segurança da 
informação sigilosa; e v) proteção contra vazamento de dados (arts. 5º e 6º). 

56. Por considerar a SegCiber como a área mais crítica a ser abordada, o GSI elegeu, em janeiro de 
2019, a E-Ciber como primeiro módulo da ENSI a ser elaborado e coordenou sua confecção com a 
participação de mais de quarenta órgãos do governo, além de instituições privadas e do setor 
acadêmico. 

57. Posteriormente, o documento passou por consulta pública e, durante o curso deste levantamento, 
foi publicado por meio do Decreto 10.222/2020 (Anexo II, item 69). Nas palavras do órgão, “a E-
Ciber visa a nortear as ações estratégicas do País em Segurança Cibernética, e representar 
macrodiretrizes basilares para que o setor público, o setor produtivo e a sociedade, em geral, 
possam usufruir de um espaço cibernético resiliente, confiável, inclusivo e seguro”xvi (peça 40, p. 
6-7). 

58. A E-Ciber foi elaborada por meio de uma metodologia bottom up, com base nas conclusões de 
três subgrupos de trabalho que, ao longo de sete meses de trabalho, estudaram o assunto e 
realizaram avaliações comparativas (benchmarking) com estratégias correlatas de outros países. 
Dessa forma, essa estratégia procurou realizar diagnóstico da SegCiber global e do Brasil, 
estabelecendo objetivos e ações estratégicas nacionais, em sete eixos de atuação, de modo a 
traduzir para a sociedade brasileira os pontos considerados mais relevantes para o país nessa área. 

59. Por último, destaca-se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2020, no âmbito do 
Senado Federal, com vistas a dispor sobre a competência dos entes federados para legislar sobre 
defesa e SegCiber e para zelar pela SegCiber dos serviços públicos6. 
2. Benchmarking internacional de estratégias de SegCiber 

60. Com o objetivo de gerar consciência acerca da importância do tema, a União Internacional de 
Telecomunicações (International Telecommunication Union – ITU) compila e publica o GCI, 
índice que busca refletir, de maneira geral, os níveis de desenvolvimento e engajamento de 
diferentes países em relação às questões de SegCiberxvii (peça 40, p. 8-9). 

61. Para a composição desse índice, são verificados cinco pilares: i) aspectos legais; ii) aspectos 
técnicos; iii) aspectos organizacionais; iv) construção de capacidade; e v) cooperação. Cada pilar 
recebe uma nota individual, sendo as cinco, então, agregadas para derivar uma nota geral para o 
país. A avaliação é realizada por meio de um questionário online, com o envio das evidências que 
suportam cada resposta. Esse processo, já realizado três vezes (2014, 2017 e 2018), está, 
atualmente, na sua quarta iteração, tendo os países até 30/9/2020 para submeter as respectivas 
respostas ao referido questionário. 

62. De acordo com a publicação “Global Cybersecurity Index (GCI) 2018”xviii (peça 43, p. 134-
225), os cinco países com os melhores índices gerais, em ordem decrescente, são: Reino Unido, 
Estados Unidos da América (EUA), França, Lituânia e Estônia. Entre um total de 175 países, o 
Brasil aparece na 70º posição nesse ranking, ocupando a sexta colocação entre os países das 
Américas, atrás de EUA, Canadá, Uruguai, México e Paraguai (peça 43, p. 151 e 191) [Figura 1]. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66462120.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 001.873/2020-2 

8 

 
Figura 1 - Ranking de desenvolvimento dos países em termos de SegCiber. 
(Fonte: Global Cybersecurity Index 201832 [peça 43, p. 151 e 191] – adaptado) 

63. A seguir, encontra-se uma análise sintética das estratégias de SegCiber desses cinco países. Os 
documentos relativos aos países europeus (Reino Unido, França, Lituânia e Estônia) foram obtidos 
no sítio da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (European Union 
Agency for Cybersecurity – ENISA). A estratégia dos EUA está disponível no sítio da Casa Branca. 
2.1. Reino Unido (National Cyber Security Strategy 2016-2021) 

64. O documento do Reino Unidoxix (peça 43, p. 226-309), logo de início, declara a visão do país 
para 2021: “que o Reino Unido seja seguro e resiliente a ameaças cibernéticas, próspero e confiante 
no mundo digital”. De modo a realizar essa visão, são estabelecidos objetivos em três eixos 
principais: 

64.1. - DEFEND (“defender”): que o país detenha os meios necessários para se defender das 
ameaças cibernéticas em constante evolução, para responder efetivamente a incidentes e para 
assegurar a proteção e a resiliência das redes de comunicação, dos dados e dos sistemas; que os 
seus cidadãos, as suas empresas e o setor público possuam conhecimento e habilidade suficientes 
para se defender; 

64.2. - DETER (“deter”): que o Reino Unido seja um alvo difícil de ser atingido por quaisquer 
agressões no espaço cibernético; que o país seja capaz de detectar, entender, investigar e neutralizar 
ações hostis, além de perseguir e processar seus eventuais atacantes; que o país detenha os meios 
para adotar ações ofensivas no espaço cibernético, caso entenda necessário; 

64.3. - DEVELOP (“desenvolver”): que o país mantenha uma inovadora e crescente indústria 
na área de SegCiber, sustentada por pesquisa e desenvolvimento científico de classe mundial; que o 
Reino Unido seja capaz de suprir, de forma autossustentável, os recursos humanos necessários para 
garantir o atingimento das demandas tanto do setor público quanto do privado; que o país possua 
capacidade analítica e experiência suficientes para atender e superar satisfatoriamente as ameaças e 
desafios futuros. 

65. Ademais, o país pretende reforçar sua atuação internacional, aprofundando e desenvolvendo 
novas parcerias e relacionamentos, tanto bilateral quanto multilateralmente (com União Europeia, 
Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN e Nações Unidas), com vistas a moldar a 
evolução global do espaço cibernético de acordo com os seus próprios interesses econômicos e de 
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segurança, além de enviar mensagens claras aos inimigos acerca das consequências para aqueles 
que ameaçam prejudicar os interesses do Reino Unido e de seus aliados no espaço cibernético. 

66. Paralelamente, o governo deverá atuar diretamente e por meio do direcionamento de 
investimentos para: i) fomentar que indivíduos, empresas e organizações públicas e privadas 
elevem seus padrões de segurança e adotem comportamentos seguros na Internet; ii) garantir a 
SegCiber das ICs nacionais; e iii) aumentar o nível de SegCiber das redes de comunicação do país. 

67. O Reino Unido criou, ainda, o National Cyber Security Centre (NCSC), autoridade nacional em 
SegCiber, responsável por compartilhar conhecimento, gerenciar vulnerabilidades sistêmicas e 
liderar iniciativas nacionais nessa área. Na frente militar, há o Cyber Security Operations Centre, o 
qual atua em conjunto com o NCSC para garantir uma adequada resposta das forças armadas no 
caso de ataques cibernéticos de âmbito nacional, incluindo capacidade ofensiva, se necessário. 

68. O país planeja inaugurar dois novos centros de inovação em tecnologias cibernéticas, além de 
direcionar parte do Fundo de Defesa e Inovação Cibernética, de £ 165 milhões (~R$ 1,12 bilhão), 
para aquisições inovadoras nas áreas de defesa e segurança. A expectativa total de investimentos na 
área de SegCiber, ao longo dos próximos cinco anos, é de £ 1,9 bilhão (~R$ 12,86 bilhões) [peça 
43, p. 235, item 1.14]. 
2.2. EUA (National Cyber Strategy of the United States of America) 

69. A estratégia dos EUAxx (peça 43, p. 310-349) inicia contextualizando sua necessidade ao 
afirmar que “o espaço cibernético é um componente inseparável da vida financeira, social, 
governamental e política americana” e que, apesar de o país vislumbrar uma Internet “aberta, 
interoperável, confiável e segura”, esta é sistematicamente usada por competidores e atores estatais 
e não-estatais (e.g. terroristas e criminosos) para violação das leis por meio do cometimento de 
espionagem econômica e de outras atividades cibernéticas maliciosas, prejudicando indivíduos, 
organizações e governos ao redor do mundo. Rússia, China, Irã e Coreia do Norte são 
explicitamente mencionados como adversários estratégicos. 

70. O documento aponta, ainda, serem crescentes a frequência e a sofisticação dos ataques, assim 
como os desafios para, de forma efetiva, possibilitar-se a identificação, a proteção e a garantia da 
resiliência de redes, sistemas, funções e dados, bem como a detecção, a resposta e a pronta 
recuperação frente a incidentes. Ademais, para isso, estabelece responsabilidades para o governo 
federal (e.g. indiciar e punir criminosos cibernéticos e atores maliciosos; divulgar detalhes das 
atividades maliciosas perpetradas por adversários) e para seus departamentos e agências (e.g. 
remover softwares vulneráveis; tornar os gestores pessoalmente responsáveis pela gestão de riscos 
de SegCiber). 

71. A estratégia é dividida em quatro pilares: 

71.1. I) “Protect the American People, the Homeland, and the American Way of Life”: 
assegurar a proteção de ICs, em particular, e de redes, sistemas, funções e dados, de maneira geral, 
além de combater o crime cibernético e melhorar a sistemática de reporte e resposta a incidentes; 

71.2. II) “Promote American Prosperity”: promover uma economia digital vibrante e 
resiliente, incentivar a inovação, proteger a propriedade intelectual e desenvolver e manter uma 
força de trabalho especializada em SegCiber; 

71.3. III) “Preserve Peace through Strength”: promover a adoção de normas de 
comportamento universais no espaço cibernético, buscando deter e punir aqueles que as 
desrespeitarem; 

71.4. IV) “Advance American Influence”: expandir a influência americana para promover os 
princípios de uma Internet aberta, interoperável, confiável e segura, simultaneamente à construção 
de capacidades e cooperações internacionais para assegurar a sua concretização. 

72. Em novembro de 2018, dois meses após a publicação dessa estratégia, foi criada, sob a 
supervisão do Departamento de Imigração dos EUA (Department of Homeland Security – DHS), a 
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), agência que tem por missão “liderar o 
esforço nacional para entender e gerenciar riscos físicos e cibernéticos às infraestruturas críticas”xxi. 
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2.3. França (French National Digital Security Strategy) 

73. A estratégia francesaxxii (peça 43, p. 350-393) começa listando os diversos riscos aos quais o 
Estado, os atores econômicos e os cidadãos estão expostos no espaço cibernético, cada dia mais 
presente na vida de todos, a exemplo do episódio de tentativa de espionagem dos seus ministérios 
da economia e de finanças, o qual, inclusive, levou à publicação da primeira versão de sua 
estratégia de SegCiber, no início de 2011. 

74. Esses riscos incluem ataques cibernéticos direcionados a empresas de todos os setores e 
tamanhos (e.g. sequestro de dados [ransomware]), roubos de dados pessoais, fraudes, chantagens e, 
inclusive, ações de sabotagem. A estratégia afirma que o nível de capacidade dos atacantes é 
crescente, as técnicas e ferramentas de ataque estão cada vez mais disseminadas e, mais 
recentemente, o crime organizado passou a atuar, também, no espaço cibernético. 

75. Além dessas ameaças, o documento aponta os riscos trazidos por empresas gigantes na era da 
informação (as chamadas tech giants), capazes de ameaçar pequenos negócios e, por meio da coleta 
de quantidades enormes de dados, inclusive pessoais, de provocar instabilidade econômica e de 
promover sofisticadas formas de propaganda. 

76. A estratégia divide o povo francês em três comunidades, que devem atuar em conjunto para 
endereçar todas essas questões: 

76.1. - Pesquisadores, inventores e integradores de produtos e serviços, empresas de 
SegCiber, operadoras de redes de comunicações, provedores de Internet e serviços de 
processamento de dados: devem recomendar e implementar tecnologias, produtos e serviços com 
nível de segurança adequado para mitigar os riscos identificados; 

76.2. - Governo, políticos, administrações centrais/territoriais e sindicatos: devem proteger a 
nação dos “piratas digitais”, implementando políticas de SegCiber, reforçando o desenvolvimento 
de competências técnicas, adotando soluções de segurança adequadas e favorecendo a indústria 
nacional; 

76.3. - Usuários comuns, gerentes de empresas, participantes da sociedade civil e cidadãos em 
geral: devem usar os serviços e tecnologias disponíveis de maneira responsável, fazendo escolhas 
racionais e evitando comportamentos de risco no mundo digital. 

77. O documento francês, ainda, está estruturado em torno de cinco objetivos estratégicos: 

77.1. 1) Defesa dos interesses nacionais e reforço da segurança das ICs e dos sistemas de 
informação do Estado, tornando-os resilientes a grandes ataques cibernéticos; 

77.2. 2) Combate ao crime cibernético e proteção da vida digital dos cidadãos e empresas; 

77.3. 3) Garantia da educação e do treinamento necessários para a segurança digital; 

77.4. 4) Desenvolvimento de um ambiente de negócios e de políticas industriais, de 
investimento, de inovação e de exportação favoráveis às empresas digitais francesas; 

77.5. 5) Cooperação entre os Estados Membros da União Europeia para promoção da sua 
autonomia estratégica digital e da estabilidade do espaço cibernético. 
2.4. Lituânia (National Cyber Security Strategy) 

78. O propósito geral da estratégiaxxiii (peça 43, p. 394-421) é “proporcionar ao povo lituano a 
oportunidade de explorar o potencial das TICs, por meio da pronta e efetiva identificação e 
prevenção de incidentes cibernéticos, bem como da gestão do impacto das brechas de SegCiber”. 

79. Segundo o documento, além de sugestões recebidas de representantes dos setores público e 
privado, ela se baseia em ampla pesquisa e está alinhada aos programas governamentais 
(“Programme of the Government of the Republic of Lithuania” e “Digital Agenda of the Republic 
of Lithuania”), à estratégia de segurança nacional e à lei de SegCiber do país, bem como a 
comunicados e recomendações de SegCiber emitidos no âmbito da Europa (Parlamento Europeu, 
Conselho da União Europeia, Comissão Europeia) e da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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80. A estratégia lituana é dividida em cinco alvos, cada um subdividido em objetivos: 

80.1. 1) “To strengthen cyber security of the country and the development of cyber defence 
capabilities”: i) desenvolver uma abordagem sistemática para as atividades de segurança e 
prevenção cibernética; ii) melhorar o arcabouço legal e padronizar a elaboração e a implementação 
de políticas e requisitos de SegCiber, estabelecer mecanismo integrado de gerenciamento de crises, 
desburocratizar as entidades e fomentar sua cooperação; iii) realizar exercícios nacionais de 
SegCiber e participar de exercícios internacionais; iv) desenvolver as capacidades de DefCiber do 
país; 

80.2. 2) “To ensure prevention and investigation of criminal offences in cyber space”: 
i) desenvolver as capacidades do país relativas ao combate de crimes cibernéticos; ii) fortalecer a 
prevenção e o controle dos crimes cibernéticos; 

80.3. 3) “To promote cyber security culture and development of innovation”: i) fomentar 
pesquisa científica e atividades que adicionem valor à cadeia de SegCiber; ii) capacitar, 
especializar e reter recursos humanos com competência e habilidades suficientes na área de 
SegCiber; iii) promover parcerias entre entes públicos, privados e da academia para gerar inovação 
no campo da SegCiber; 

80.4. 4) “To strengthen a close cooperation between private and public sectors”: i) melhorar 
a coordenação das parcerias público-privadas (PPPs) e a troca de informações sobre ameaças, 
incidentes e boas práticas entre os entes; ii) elevar a maturidade em SegCiber das pequenas e 
médias empresas; iii) desenvolver uma prática de divulgação de vulnerabilidades responsável; 

80.5. 5) “To enhance international cooperation and ensure the fulfilment of international 
obligations in the field of cyber security”: i) desenvolver cooperação internacional na área de 
SegCiber; ii) fortalecer as capacidades internacionais em SegCiber; iii) aprofundar o diálogo em 
DefCiber com os EUA e o respectivo envolvimento nos projetos de SegCiber da Lituânia. 

81. Tanto para o propósito geral quanto para cada um desses alvos são estabelecidos diversos 
critérios a serem avaliados, com os valores no ano de 2017 e as respectivas metas para 2021 e 
2023, de modo a permitir o acompanhamento da evolução do país ao longo do tempo. 
2.5. Estônia (Cyber Security Strategy 2014-2017) 

82. Após contextualizar com o histórico da Estônia de 2009 a 2014 e as principais tendências e 
desafios na área de SegCiber, o documentoxxiv (peça 43, p. 422-436) expõe a visão do país (“ser 
capaz de garantir a segurança nacional e suportar o funcionamento de uma sociedade aberta, 
inclusiva e segura”) e o propósito geral da estratégia (“aumentar as capacidades da Estônia em 
SegCiber e conscientizar a população acerca das ameaças cibernéticas, assegurando confiança 
contínua no espaço cibernético”). 

83. Esse propósito é dividido em cinco grandes objetivos, subdivididos em objetivos menores: 

83.1. 1) “Ensuring the protection of information systems underlying important services”: 
i) viabilizar soluções alternativas para casos de interrupção do funcionamento normal da 
infraestrutura de TIC ou dos serviços digitais; ii) mapear as interdependências entre os serviços 
internos, bem como suas dependências em relação a serviços providos por outros países, 
gerenciando adequadamente os respectivos riscos; iii) garantir a segurança da infraestrutura de TIC 
e dos serviços críticos; iv) gerenciar ameaças cibernéticas aos setores público e privado; 
v) implementar um sistema nacional de monitoramento, análise e reporte em SegCiber; 
vi) assegurar a continuidade digital do Estado; vii) promover a cooperação internacional na 
proteção das ICIs; 

83.2. 2) “Enhancing of the fight against cybercrime”: i) melhorar a capacidade de detecção de 
crimes cibernéticos, inclusive em cooperação com universidades e outros países; ii) aumentar a 
conscientização geral acerca de ameaças e riscos cibernéticos; iii) promover a cooperação 
internacional no combate aos crimes cibernéticos; 

83.3. 3) “Development of national cyber defence capabilities”: i) alinhar continuamente os 
planos de operação dos serviços críticos com os planos e cenários de defesa militares nacionais; 
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ii) fomentar a colaboração internacional para o desenvolvimento de capacidades coletivas de 
DefCiber; iii) desenvolver as capacidades militares de DefCiber; iv) assegurar a conscientização 
acerca da importância da SegCiber para a defesa nacional; 

83.4. 4) “Estonia manages evolving cyber security threats”: i) assegurar a formação da 
próxima geração de profissionais de SegCiber; ii) investir em pesquisa e coordenar o 
desenvolvimento de soluções de SegCiber; iii) fomentar a criação de empresas nacionais 
fornecedoras de soluções de SegCiber, inclusive para exportação; iv) prevenir riscos de segurança 
nas novas soluções e tecnologias; 

83.5. 5) “Estonia develops cross-sectoral activities”: i) atualizar o arcabouço legal relativo a 
SegCiber; ii) promover a visão e os posicionamentos da Estônia em SegCiber nos fóruns 
internacionais; iii) aprofundar o relacionamento e a cooperação com aliados e parceiros; 
iv) aumentar a maturidade da União Europeia em SegCiber e a capacidade de resposta dos seus 
Estados Membros a novas ameaças. 
2.6. Brasil (E-Ciber) 

84. A análise da E-Ciber (Anexo II, item 69: Decreto 10.222/2020) será realizada na Seção 7.1.1. 
3. Macroestrutura nacional de SegInfo/SegCiber 

85. Neste capítulo será delineada a macroestrutura responsável por lidar, no Estado Brasileiro, com 
os aspectos relacionados à governança e à gestão de SegInfo e de SegCiber. 

86. Após uma visão geral, detalhar-se-á cada um dos órgãos/unidades envolvidos, com especial 
atenção para as respectivas estruturas e competências legais/normativas. Em seguida, serão trazidas 
as principais ações e iniciativas já realizadas, em curso e programadas por eles. Tal entendimento é 
basilar para se pensar uma estratégia de atuação para o TCU, como instância fiscalizatória. 
3.1. Visão macro 

87. Uma das melhores maneiras de se entender a forma como estão organizados, bem como a 
divisão de responsabilidades e as relações entre os diversos atores dessa macroestrutura é separá-
los com base nas suas diferentes funções. Essa visão “macro”, por assim dizer, é capaz de fornecer, 
já de início, a fundação geral para, aí sim, poder-se aprofundar e entender pormenorizadamente as 
respectivas competências legais/normativas e as atuações específicas de cada um, individualmente, 
em seguida. 

88. Didaticamente, um modo imediato de se pensar essa separação é a partir das funções a seguir: 
i) segurança da informação, segurança cibernética e inteligência cibernética; ii) defesa cibernética; 
iii) investigação de crimes cibernéticos; iv) funções auxiliares/complementares (Figura 2). 
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Figura 2 - Visão macro: principais funções (separação didática). 

(Fonte: elaboração própria) 

89. A seguir, apresenta-se a atuação desses órgãos conforme os normativos correlatos, sendo que as 
principais normas vigentes estão listadas no Anexo III, organizadas de acordo com essas funções. 

90. Assim, como órgão principal responsável pelas questões relativas a SegInfo/SegCiber no âmbito 
da APF tem-se o GSI, que atua nesses temas, especificamente, por meio do DSIC, dentro do qual 
está o CTIR Gov. Na estrutura do GSI, encontra-se, também, a Abin, que possui uma linha de 
atuação nas áreas de inteligência cibernética e de desenvolvimento tecnológico ligado à SegCiber, a 
exemplo de soluções e dispositivos que implementam criptografia de Estado. Apesar de o Decreto 
9.637/2018 (Anexo II, item 54), que instituiu a PNSI, não mencionar a agência, algumas das suas 
competências constavam explicitamente no art. 5º do Decreto 3.505/2000 (Anexo II, item 29), 
revogado por aquele. 

91. A Doutrina Militar de Defesa Cibernéticaxxv (peça 41, p. 2-39), aprovada pela Portaria 
Normativa 3.010/MD, de 18/11/2014 (Anexo II, item 79), descreve que, “a partir do 
estabelecimento do Setor Cibernético, decorrente da aprovação da Estratégia Nacional de Defesa 
[END], em 2008, dois campos distintos passaram a ser reconhecidos: a [SegCiber], a cargo da 
Presidência da República (PR), e a [DefCiber], a cargo do Ministério da Defesa, por meio das 
Forças Armadas” (MD31-M-07, Capítulo II, item 2.1.1) [peça 41, p. 18]. 

92. Na área de DefCiber, então, o órgão responsável é o MD, atuando, sobretudo, por intermédio do 
ComDCiber do Comando do Exército. Dentro da estrutura do ComDCiber, situam-se o Centro de 
Defesa Cibernética (CDCiber) e a Escola Nacional de Defesa Cibernética (ENaDCiber), criada 
para promover a capacitação de recursos humanos nessa área, a partir da diretriz de potencialização 
da DefCiber Nacional decorrente da Portaria Normativa 2.777/MD, de 27/10/2014 (Anexo II, item 
78). 
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93. No contexto do MD, as ações no espaço cibernético são escalonadas de acordo com os níveis de 
decisão e escopos a seguir (Figura 3): i) político (SegInfo e SegCiber): coordenadas pela PR, 
abrangendo a APF direta e indireta, bem como as ICIs nacionais; ii) estratégico (DefCiber): a cargo 
do MD, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) e dos Comandos das Forças 
Armadas (FA), interagindo com a PR e a APF; iii) operacional e tático (Guerra Cibernética): 
denominação restrita ao âmbito interno das FA (Comando Operacional e Forças Componentes). 

 
Figura 3 - Níveis de decisão de acordo com a Doutrina Militar de Defesa Cibernética. 

(Fonte: Doutrina Militar de Defesa Cibernética [peça 41, p. 18]) 

94. O ComDCiber, órgão central responsável pelo desenvolvimento e aplicação de capacidades 
cibernéticas no âmbito das três forças, coordena as atuações das respectivas estruturas de DefCiber, 
bem como a atividade de inteligência de fonte cibernética, por meio do Sistema de Inteligência de 
Defesa (SINDE), que abrange os Centros de Inteligência do Exército, Marinha e Aeronáutica 
(CIE/CIM/CIAer). 

95. Na esfera federal, o MJSP tem como área de competência assuntos como “prevenção e combate 
à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e cooperação jurídica 
internacional” e “coordenação de ações para combate a infrações penais em geral, com ênfase em 
corrupção, crime organizado e crimes violentos”, bem como aquelas previstas no § 1º do art. 144 
da Constituição Federal (Anexo II, item 1), por meio da Polícia Federal (Anexo II, item 56: 
Decreto 9.662/2019, Anexo I, art. 1º, incisos VIII, IX e XII). 

96. Cada vez mais, esses e outros crimes são executados com a utilização de dispositivos 
eletrônicos, por meio da Internet, configurando o que se convencionou chamar de “crimes 
cibernéticos”, o que resultou, inclusive, na sanção de leis específicas em 2012: i) Lei 12.735/2012 
(Anexo II, item 13), que determinou que “os órgãos da polícia judiciária estruturarão (...) setores e 
equipes especializadas no combate à ação delituosa em rede de computadores, dispositivo de 
comunicação ou sistema informatizado” (art. 4º); ii) Lei 12.737/2012 (“Lei dos Crimes 
Cibernéticos”), que tipificou o crime de “invasão de dispositivo informático” e promoveu outras 
alterações no Código Penal (Anexo II, item 14). 

97. Com isso, surgiram estruturas especializadas para a investigação de crimes cibernéticos. O 
MJSP, por exemplo, criou o CiberLab, subordinado à Secretaria de Operações Integradas (peça 35, 
p. 4, item 2). No DPF, a coordenação dessas investigações cabe ao SRCC, subordinado à 
Coordenação-Geral de Polícia Fazendária (CGPFAZ) da Diretoria de Investigação e Combate ao 
Crime Organizado (DICOR), além de possuir a Diretoria de Inteligência Policial (DIP), à qual 
compete, de acordo com seu Regimento Interno, “dirigir, planejar, coordenar, controlar, avaliar e 
orientar as atividades de inteligência” no seu âmbito de atuação (Anexo II, item 86: Portaria MJSP 
155/2018, Anexo I, art. 18). 

98. Na esfera estadual, as investigações dos crimes cibernéticos ficam a cargo das Polícias Civis 
(PCs), subordinadas às diversas Secretarias de Estado de Segurança Pública (SSPs). 
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99. Por fim, na categoria de “funções auxiliares/complementares”, pode-se enquadrar a atuação da 
Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia (ME) como órgão central do Sisp, 
criado pelo Decreto 7.579/2011 (Anexo II, item 36) com o objetivo de organizar “o planejamento, a 
coordenação, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de [TI] dos órgãos e entidades da 
[APF]” (arts. 1º e 3º, inciso I). 

100. Adicionalmente, tem-se o(a): 

100.1. - CGU, incumbida pela PNSI de “auditar a execução das ações da Política Nacional de 
Segurança da Informação de responsabilidade dos órgãos e das entidades da [APF]” (Anexo II, 
item 54: Decreto 9.637/2018, art. 14), o que faz, sobretudo, por meio da Coordenação-Geral de 
Auditoria de Tecnologia da Informação (CGATI), subordinada à Diretoria de Auditoria de 
Governança e Gestão (DG) da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC); 

100.2. - ITI, autarquia federal criada pela Medida Provisória (MPV) 2.200-2/2001 (Anexo II, 
item 22: art. 12) e vinculada, atualmente, à Casa Civil da PR (Anexo II, item 55: Decreto 
9.660/2019, Anexo, art. único, inciso I), que atua como AC Raiz da ICP-Brasil; e 

100.3. - CERT.br, grupo de resposta a incidentes de segurança (Computer Security Incident 
Response Team – CSIRT) de responsabilidade nacional, mantido pelo Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). 
3.2. Gabinete de Segurança Institucional (GSI) 

101. O Decreto 3.505/2000 (Anexo II, item 29) estipulava que a adoção de diretrizes 
relacionadas à segurança e à classificação das informações cabia à Secretaria-Executiva do CDN, 
assessorada pelo CGSI (art. 4º). Paralelamente, o Decreto 4.801/2003 (Anexo II, item 30) atribuía à 
Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN), do Conselho de Governo, “a 
finalidade de formular políticas públicas e diretrizes de matérias relacionadas com a área das 
relações exteriores e defesa nacional”, incluindo, nas “ações cujo escopo ultrapasse a competência 
de um único Ministério”, atividades de inteligência, segurança de ICs, SegInfo e SegCiber (art. 1º, 
incisos VIII-XI). 

102. Em ambos casos, essas competências acabavam recaindo sobre o GSI, a cujo 
representante cabia exercer a coordenação do CGSI (Decreto 3.505/2000, art. 7º, inciso XII), bem 
como a presidência da CREDEN (Decreto 4.801/2003, art. 2º, inciso I). A CREDEN foi 
reformulada em junho de 2019, por meio do Decreto 9.819/2019 (Anexo II, item 62), porém 
manteve as mesmas finalidades e continuou sendo presidida pelo Ministro Chefe do GSI (arts. 2º, 
incisos I e II, alíneas “h” a “k”, e 3º, inciso I). 

103. A partir da instituição da PNSI, a divisão das competências ficou mais clara: o GSI 
consolidou-se como órgão central responsável pelos temas ligados à SegInfo, com assessoria do 
CGSI, bem como pela parte de SegCiber, com apoio do MD (Anexo II, item 54: Decreto 
9.637/2018, arts. 12 e 13). À CGU, coube o papel de auditar a execução das ações da PNSI de 
responsabilidade dos diversos órgãos da APF (art. 14), os quais, por sua vez, ficaram responsáveis 
por materializar os princípios e objetivos da referida política nos seus respectivos âmbitos de 
atuação (arts. 15-18). 

104. A organização básica dos órgãos da PR (Figura 4) é delineada na Lei 13.844/2019 
(Anexo II, item 19), que prevê a existência do GSI (art. 2º, inciso V) e define sua respectiva 
estrutura (art. 11) e competências (art. 10), entre as quais se destaca a de planejar, coordenar e 
supervisionar as atividades de SegInfo e de SegCiber no âmbito da APF (incisos IV e V). 
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Figura 4 - Organograma da PR. 

(Fonte: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura-da-
presidencia) 

105. A organização do GSI, a seu turno, é definida no Decreto 9.668/2019, alterado pelos 
Decretos 10.182/2019 e 10.363/2020 (Anexo II, itens 57, 67 e 72). Na estrutura do órgão, a 
principal unidade que trata dos temas de SegInfo/SegCiber é o DSIC, antigamente subordinado à 
Secretaria de Coordenação de Sistemas – SCS (Figura 5) e, de acordo com o Regimento Interno, 
subdividido em quatro áreas finalísticas: a) Coordenação-Geral do Núcleo de Segurança e 
Credenciamento (CGNSC); b) Coordenação-Geral do Centro de Tratamento de Incidentes de Rede 
do Governo (CGCTIR); c) Coordenação-Geral de Gestão de Segurança da Informação e 
Comunicações (CGSIC); e d) Divisão Técnica (Anexo II, item 83: Portaria GSI/PR 91/2017, art. 
2º, inciso II, alínea “b”, item 1 e subitens). 

106. Esse último decreto criou a Assessoria Especial de SegInfo (Anexo II, item 57: Decreto 
9.668/2019, Anexo I, art. 2º, inciso I, alínea “b”), que absorveu competência da SCS de 
“supervisionar a formulação e a implementação de políticas públicas de SegInfo” (art. 3º-A, inciso 
I), bem como reposicionou o DSIC como órgão específico singular (art. 2º, inciso II, alínea “d”), 
responsável por “planejar, coordenar e supervisionar a atividade nacional de [SegInfo e SegCiber]” 
(art. 16-A, inciso I). 

107. As competências das três coordenações-gerais estão no Regimento Interno (Portaria 
GSI/PR 91/2017, arts. 31-33). A “divisão técnica” é responsável, sobretudo, por gerir os contratos e 
apoiar/operacionalizar as ações de TI no âmbito do DSIC e por assessorar a 
implantação/manutenção de sistemas eletrônicos no GSI, em articulação com a Diretoria de 
Tecnologia da PR (art. 34). 

 
Figura 5 - Antigo organograma do GSI. 

(Fonte: https://www.gov.br/gsi/pt-br/assuntos/acervo/imagens/2019/organograma-2019-vf.jpg) 

108. Das três coordenações-gerais do DSIC, a CGNSC consiste no órgão central da cadeia de 
credenciamento do Poder Executivo federal, responsável por promover e regular o tratamento das 
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informações classificadas em qualquer grau de sigilo no âmbito do Governo Federal, com vistas a 
assegurar a manutenção da confiança entre os entes, públicos e privados, que tratam dessas 
informações, inclusive com organismos internacionais. 

109. A CGCTIR, por meio do CTIR Gov, coordena e acompanha o tratamento e a resposta 
aos incidentes nas redes de dados do governo, apoiando a criação e o fortalecimento das ETIRs nos 
órgãos da APF e, em colaboração com outras equipes no Brasil e no exterior, contribuindo para a 
aplicação de soluções integradas, a geração de estatísticas confiáveis de incidentes de segurança e a 
disseminação de informações relativas a ameaças, vulnerabilidades e tendências de ataques 
cibernéticos. 

110. Por fim, a CGSIC cuida do planejamento e da gestão orientada aos órgãos da APF, 
difundindo e cobrando que estes cumpram o arcabouço normativo, induzindo a conscientização e a 
capacitação dos agentes públicos e prestando apoio à implementação dos requisitos de 
SegInfo/SegCiber no âmbito da APF. Essa coordenação é responsável, também, pela gestão das 
reuniões do CGSI. 

111. O GSI abarca, ainda, dentro da sua estrutura, como órgão central do Sistema Brasileiro 
de Inteligência (SISBIN), a Abin (Anexo II, item 57: Decreto 9.668/2019, art. 2º, inciso IV), cujas 
competências estão na Lei 9.883/1999 (Anexo II, item 8). A Estrutura Regimental da agência, antes 
descrita no Decreto 8.905/2016 (Anexo II, item 45), foi alterada pelo Decreto 10.445/2020 (Anexo 
II, item 73), que manteve a previsão do CEPESC, centro que, entre outras competências, realiza 
“pesquisas em [TIC], inteligência cibernética, criptologia e segurança cibernética, de informações, 
de comunicações e de dados”, desenvolve soluções de TIC para o SISBIN e a APF e planeja e 
executa atividades de inteligência cibernética (Anexo I, art. 2º, inciso I, alínea “e”, item 3, e art. 
10). 

112. O CEPESC foi criado em 1982 para sanar deficiência do Brasil em garantir o sigilo das 
comunicações dos órgãos estratégicos da APFxxvi. Desde então, desenvolve soluções de SegInfo e 
comunicações baseadas em algoritmos criptográficos de Estado e conduz estudos, pesquisas e 
ações na área da SegCiber por meio da Coordenação-Geral de Segurança e Inteligência Cibernética 
(CGSIC). 

113. A Política Nacional de Inteligência (PNI), fixada no Decreto 8.793/2016 (Anexo II, 
item 44) para “definir os parâmetros e os limites de atuação da atividade de inteligência e de seus 
executores no âmbito do [SISBIN], nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.883[/]1999”, destaca as 
principais ameaças à integridade da sociedade e do Estado e à segurança nacional, entre elas 
ataques cibernéticos e outras ações que também podem ser executadas por meio do espaço 
cibernético, a exemplo de espionagem, sabotagem, interferência externa, terrorismo e crime 
organizado (art. 1º e Anexo, item 6). 

114. A seu turno, Decreto sem número de 15/12/2017 (Anexo II, item 51) aprovou a 
Estratégia Nacional de Inteligência (ENINT), com o propósito de “mapear o ambiente, 
identificando as forças, os pontos de melhoria, as ameaças e as oportunidades para o pleno 
desenvolvimento da atividade de Inteligência e para o desenvolvimento do País” (Anexo, item 11). 
A ENINT está estruturada em quatro eixos, aos quais se associam diversos desafios e objetivos 
estratégicos (Tabela 1). 

Tabela 1 - ENINT: eixos estruturantes, desafios e objetivos estratégicos. 
(Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14503.htm) 

Eixos 
Estruturantes Desafios Objetivos Estratégicos 

1. Atuação 
em rede 

1.1. 
Fortalecimento da 
atuação integrada e 
coordenada da 
atividade de 
Inteligência 

- Aprimorar os processos e 
protocolos para comunicação e 
compartilhamento de informações; 
- Mapear e gerenciar os principais 
processos a serem realizados no 
SISBIN; 
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- Definir e regular critérios para 
atuação conjunta e coordenada no 
âmbito do SISBIN. 

1.2. 
Fortalecimento de 
cultura de proteção 
do conhecimento e 
de preservação do 
sigilo 

- Criar protocolos conjuntos para 
proteção de conhecimentos 
sensíveis; 
- Aperfeiçoar o processo de gestão 
de riscos; 
- Fomentar a cultura de proteção 
do conhecimento na sociedade. 

2.1. Maior 
utilização de 
tecnologias de 
ponta, 
especialmente no 
campo cibernético 

- Ampliar a capacidade do Estado 
na obtenção de dados por meio da 
Inteligência cibernética; 
- Fortalecer a capacidade de 
pesquisa e desenvolvimento em 
tecnologia da informação e 
comunicação (TIC); 
- Aprimorar a capacidade de 
desenvolver e implementar 
criptografia de Estado; 
- Modernizar a infraestrutura de 
TIC. 

2.2. Intensificação 
do uso de 
tecnologias de 
tratamento e 
análise de grandes 
volumes de dados 
(Big Data e 
Analytics) 

- Ampliar a capacidade de 
obtenção e análise de grandes 
volumes de dados estruturados e 
não estruturados; 
- Aprimorar a estruturação e o 
compartilhamento de bases de 
dados de Inteligência; 
- Promover a interoperabilidade de 
bases de dados de interesse em 
nível nacional. 

2. Tecnologia 
e capacitação 

2.3. Ampliação e 
aperfeiçoamento 
do processo de 
capacitação para 
atuação na área de 
Inteligência 

- Promover a integração entre 
Escolas de Governo para ampliar 
a oferta de cursos relativos à 
Inteligência e estruturar 
capacitações conjuntas; 
- Estabelecer processo de gestão 
por competências para capacitação 
em Inteligência; 
- Fortalecer a educação à distância 
(EAD); 
- Promover a qualificação técnica 
para proteção e exploração do 
campo cibernético. 

3. Projeção 
internacional 

3.1. Ampliação da 
internacionalização 
da atividade de 
Inteligência 
brasileira 

- Aumentar a representação da 
atividade de Inteligência no 
exterior; 
- Incrementar a interação do 
SISBIN com os demais sistemas 
de inteligência em temas de 
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interesse; 
- Aperfeiçoar a qualificação de 
adidos e demais agentes 
diplomáticos; 
- Aumentar participação em 
fóruns, eventos e encontros 
internacionais. 

3.2. Apoio ao 
fortalecimento da 
inserção do País no 
cenário 
internacional 

- Ampliar as redes de parcerias e 
incrementar os acordos de 
cooperação internacional; 
- Apoiar as instituições brasileiras 
em sua atuação no exterior; 
- Ampliar o intercâmbio de 
informações entre os órgãos 
brasileiros com atuação no 
exterior; 
- Consolidar a atividade de 
Inteligência em questões externas 
estratégicas. 

4.1. Apoio ao 
combate à 
corrupção, ao 
crime organizado, 
aos ilícitos 
transnacionais e ao 
terrorismo 

- Estabelecer temas prioritários 
para produção de conhecimentos 
referentes às seguintes ameaças: 
corrupção, crime organizado, 
ilícitos transnacionais e 
terrorismo; 
- Aprimorar os meios de 
compartilhamento de informações 
sobre as seguintes ameaças: 
corrupção, crime organizado, 
ilícitos transnacionais e 
terrorismo; 
- Criar protocolos específicos para 
atuação integrada do SISBIN em 
relação às seguintes ameaças: 
corrupção, crime organizado, 
ilícitos transnacionais e 
terrorismo. 

4.2. 
Monitoramento e 
enfrentamento 
eficaz de ações 
adversas contra 
interesses 
nacionais 

- Identificar os principais temas de 
interesse nacional para defesa 
contra ações adversas externas; 
- Estabelecer sistema de alerta 
para prevenção de potenciais 
ações adversas; 
- Criar protocolos específicos para 
atuação integrada visando a 
neutralização de ações adversas. 

4. Segurança 
do Estado e 
da sociedade 

4.3. 
Aprimoramento da 
legislação para a 
atividade de 
Inteligência 

- Acompanhar e apoiar o processo 
legislativo nos temas de interesse 
da atividade de Inteligência; 
- Aperfeiçoar o marco legal da 
atividade de Inteligência. 
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115. Em complementação, a Portaria GSI 40/2018 (Anexo II, item 85) aprovou o Plano 
Nacional de Inteligência (PLANINT), detalhando os desafios, os objetivos e as ações a serem 
desenvolvidas pelos órgãos integrantes do SISBIN. Tanto a ENINT quanto o PLANINT são 
documentos que fortalecem o SISBIN e dão maior concretude, nos níveis operacional e tático, aos 
mandamentos da PNI, visando a subsidiar o Estado brasileiro na tomada de decisões estratégicas e 
na sua implementação. 
3.3. Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber) 

116. De maneira bem resumida, pode-se dizer que, no governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002), foi criada a Política de Defesa Nacional (1996) e o MD (1999). No governo Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-2010), essa política foi atualizada (2005) e complementada com a END 
(2008). Em seguida, durante o governo Dilma Rousseff (2011-2016), os documentos de defesa 
passaram por um processo de revisão. 

117. Assim, a Política Nacional de Defesa (PND) foi aprovada por meio do Decreto 
5.484/2005 (Anexo II, item 32). Em 2008, foi aprovada a END, definindo como estratégicos os 
setores cibernético, nuclear e espacial (Anexo II, item 34: Decreto 6.703/2008, Anexo, Diretrizes, 
item 6). 

118. Por meio da Diretriz Ministerial MD 14/2009, de 9/11/2009, esses três setores foram 
colocados, respectivamente, sob a responsabilidade do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Essa 
diretriz determinou que cada uma das Forças, com a participação do MD e das demais, definisse a 
abrangência do seu tema, propusesse objetivos e estratégias setoriais e estudasse a adequabilidade 
das estruturas existentes para a sua consecução (peça 36, p. 148-149). Foi, também, o embrião da 
criação do CDCiber, incluído definitivamente na estrutura do Comando do Exército por meio do 
art. 2º do Decreto 7.809/2012 (Anexo II, item 38). 

119. Em 2012, tanto a PND quanto a END foram revistas e atualizadas, tendo sido publicada 
uma versão digital contendo ambos os documentos em um único volumexxvii (peça 41, p. 40-120). 
Com propósito de transparência, foi publicado, também, o Livro Branco de Defesa Nacional – 
LBDNxxviii (peça 41, p. 121-395), trazendo a visão do governo a respeito da temática, contendo 
dados estratégicos, orçamentários, institucionais e materiais sobre o MD/FA e expondo a 
necessidade do envolvimento de setores diversos da sociedade para a promoção da SegCiber e da 
DefCiber. 

120. Aprovados pelo Decreto Legislativo 373/2013 (Anexo II, item 26), atualizados pelo 
Decreto Legislativo 179/2018 (Anexo II, item 27) e com sugestão recente, pelo Poder Executivo, 
de nova atualizaçãoxxix (peça 45, p. 2-42), esses três documentos (PND, END e LBDN) delineiam 
as questões de defesa do País no mais alto nível, com base nos princípios constitucionais e 
alinhados às aspirações e aos objetivos nacionais fundamentais do Estado brasileiro. A PND 
apresenta a vertente de gestão, enquanto a END contempla a militar. A integração entre as duas é 
detalhada na Estratégia Setorial de Defesa (ESD) e na Política Setorial de Defesa – PSD (Portarias 
Normativas 2.621/MD e 2.624/MD, ambas de 7/12/2015 [Anexo II, itens 81 e 82]), que 
subdividem a atuação do MD em áreas temáticas, atribuindo objetivos e ações setoriais a cada uma 
delas. 

121. No final de 2012, a Portaria Normativa 3.389/MD, de 21/12/2012 (Anexo II, item 77), 
aprovou a Política Cibernética de Defesa, com a finalidade de “orientar, no âmbito do [MD], as 
atividades de Defesa Cibernética, no nível estratégico, e de Guerra Cibernética, nos níveis 
operacional e tático, visando à consecução dos seus objetivos” (Anexo, Capítulo I, item 1.1). Na 
mesma data, a Portaria 3.405/MD atribuiu ao CDCiber, já no Comando do Exército, a 
responsabilidade pela coordenação e integração das atividades de DefCiber, no âmbito do MD 
(peça 36, p. 150). 

122. Em síntese, a Política Cibernética de Defesa tem por objetivos principais: assegurar o 
uso efetivo do espaço cibernético pelas FA e impedir/dificultar sua utilização contra os interesses 
nacionais; capacitar e gerir recursos humanos para atuação no setor cibernético; produzir 
conhecimento de inteligência, sobretudo ao SINDE e ao GSI; desenvolver e manter atualizada a 
doutrina de emprego do setor cibernético, incluindo capacidade dissuasória; gerir a SegInfo no 
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âmbito do MD e contribuir para a SegCiber fora dele; adequar as estruturas de ciência, tecnologia e 
inovação das Forças e desenvolver pesquisas (Anexo II, item 77: Portaria Normativa 3.389/MD, 
Anexo, Capítulo II, item 2.1). 

123. Para alcançá-los, são estabelecidas diretrizes, em especial: conceber e implantar o 
Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC); levantar as ICs associadas ao setor cibernético e 
gerenciar os respectivos riscos; padronizar procedimentos; estabelecer programas e projetos; definir 
perfis e criar cargos/funções adequados para o pessoal que atua no setor cibernético; manter os 
recursos humanos atualizados, por meio da participação em congressos e cursos, no Brasil e no 
exterior; realizar parcerias estratégicas entre as FA e outras instituições; incluir a DefCiber nos 
currículos dos cursos do MD; criar estruturas de inteligência cibernética (produção de 
conhecimento); propor doutrina de DefCiber pelo SMDC; apoiar a pesquisa acadêmica; promover 
intercâmbio doutrinário, normativo e técnico com civis e demais países; fortalecer o envolvimento 
da indústria no desenvolvimento de projetos para o setor cibernético (Anexo II, item 77: Portaria 
Normativa 3.389/MD, Anexo, Capítulo III, item 3.2 e subitens). 

124. À continuação, a Portaria Normativa 2.777/MD, de 27/10/2014 (Anexo II, item 78), 
aprovou iniciativas para a criação, na estrutura do Comando do Exército, do ComDCiber e da 
ENaDCiber (Anexo, itens 1 e 3) e a Portaria Normativa 3.010/MD, de 18/11/2014 (Anexo II, item 
79), aprovou a Doutrina Militar de Defesa Cibernética, detalhando os fundamentos de DefCiber, o 
SMDC e aspectos técnicos e operacionais relativos à DefCiber e guerra cibernética nas operações 
militares. 

125. A finalidade da Doutrina Militar de Defesa Cibernética39 é proporcionar “unidade de 
pensamento sobre o assunto, no âmbito do [MD], e [contribuir] para a atuação conjunta das [FA] na 
defesa do Brasil no espaço cibernético”, em um contexto marcado “por incerteza, mutabilidade e 
volatilidade das ameaças potenciais” (MD31-M-07, Capítulo I, itens 1.1 e 1.2.2) [peça 41, p. 14]. 

126. A Figura 6 detalha a Figura 3, trazendo um organograma das estruturas e órgãos na 
concepção do SMDC, diferenciando as prerrogativas relativas à DefCiber em níveis gerenciais e 
elencando os atores com poder decisório em cada nível. 

127. No final de 2016, o Decreto 8.913/2016 (Anexo II, item 46) alterou a estrutura do 
Comando do Exército, subordinando o ComDCiber ao Departamento de Ciência e Tecnologia 
(DCT), onde antes estava inserido o CDCiber (art. 8º). Após ativado, o ComDCiber passou a ter 
diretamente subordinados a si tanto o CDCiber quanto a ENaDCiber. No final daquele mesmo ano, 
atualizações da PND, da END e do Livro Branco de Defesa Nacional foram encaminhadas para 
apreciação do Congresso Nacional. 
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Figura 6 - Estruturas e órgãos na concepção do SMDC. 

(Fonte: Doutrina Militar de Defesa Cibernética [peça 41, p. 36]) 

128. O ComDCiber, então, encontra-se na Estrutura Regimental do Comando do Exército, 
definida no Decreto 5.751/2006 (Anexo II, item 33), diretamente subordinado ao DCT (Anexo I, 
art. 4º, inciso IV, alínea “f”, item 11). As competências do DCT estão no art. 17 do Anexo I desse 
decreto. O atual Regimento Interno do Comando do Exército foi aprovado por meio da Portaria do 
Comandante do Exército 127, de 21/2/2017 (Anexo II, item 76). A Figura 7 apresenta o 
organograma desse Comando. 

 
Figura 7 - Organograma do Comando do Exército. 
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(Fonte: http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/organograma/organograma_exercito.php – adaptado) 

129. Subordinado ao ComDCiber, então, está o CDCiber, estabelecido na Doutrina Militar de 
Defesa Cibernética39 como órgão central do SMDC, responsável por realizar as ações de 
coordenação e integração do setor cibernético nas FA e manter canais técnicos para coordenação e 
integração com os órgãos envolvidos nas atividades de DefCiber (CERT.br, CTIR Gov, órgãos de 
Defesa/Guerra Cibernética das FA, Ministérios, Agências Governamentais, APF e outros) e com os 
órgãos centrais de inteligência das FA, no âmbito do SINDE, para a difusão e obtenção dos dados 
obtidos por intermédio da Fonte Cibernética (MD31-M-07, Capítulo III, itens 3.3.3-3.3.6) [peça 41, 
p. 27]. 

130. Assim, o ComDCiber também assumiu, por intermédio do CDCiber, a coordenação do 
SINDE, responsável por estruturar a atividade de inteligência de fonte cibernética realizada por 
cada uma das Forças por meio dos respectivos Centros de Inteligência (CIE, CIM e CIAer). 

131. A missão, a estrutura e a concepção do SMDC, assim como as principais atividades 
relacionadas à defesa e à guerra cibernéticas, desenvolvidas pelos seus órgãos integrantes, estão 
descritas na Doutrina Militar de Defesa Cibernética39 (MD31-M-07, Capítulo III) [peça 41, p. 26-
99]. 

132. A “Doutrina de Operações Conjuntas - 1º Volume”, documento atualmente em processo 
de revisão, também trata da DefCiberxxx (peça 41, p. 397-528). Segundo informado em reunião no 
ComDCiber, sua próxima versão deverá tratar com mais profundidade a sistemática de DefCiber 
nas operações conjuntas e a própria estruturação do ComDCiber, cuja missão será: “Planejar, 
orientar, coordenar, integrar e executar atividades relacionadas ao desenvolvimento e aplicação das 
capacidades cibernéticas, como órgão central e no âmbito do SMDC, a fim de contribuir para o uso 
efetivo do espaço cibernético, impedindo ou dificultando sua utilização contra os interesses da 
Defesa Nacional”. 

133. Igualmente subordinada ao ComDCiber está a ENaDCiber, oficialmente inaugurada no 
início de 2019 no Forte Marechal Rondon, em Brasília, com “a missão de fomentar e disseminar as 
capacitações necessárias à Defesa Cibernética, no âmbito da Defesa Nacional, bem como contribuir 
com as áreas de pesquisa, desenvolvimento, operação e gestão do assunto e para a melhoria da 
qualificação da mão de obra nacional para o setor”. Braço acadêmico do ComDCiber, a 
ENaDCiber possui estrutura de ensino de “caráter dual, civil e militar, contribuindo para a 
formação e especialização de recursos humanos que atuarão no setor cibernético”xxxi (peça 40, p. 
10-12). 

134. A estrutura atual do ComDCiber pode ser vista na Figura 8. 

 
Figura 8 - Estrutura atual do ComDCiber. 

(Fonte: adaptado de apresentação feita à equipe de auditoria durante visita às instalações do 
ComDCiber, em 2/3/2020) 

3.4. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG) 

135. A estrutura atual do governo federal foi estabelecida por meio da MPV 870/2019 
(Anexo II, item 23), posteriormente convertida na Lei 13.844/2019 (Anexo II, item 19). Dentro da 
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estrutura da PR, foi criado o ME, integrando atribuições dos antigos Ministérios da Fazenda, do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do 
Trabalho (arts. 31-32). A Estrutura Regimental do ME está no Decreto 9.745/2019 (Anexo II, item 
59). 

136. Dentro do ME, há a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
– SEDGG (Anexo II, itens 19 e 59: Lei 13.844/2019, art. 32, inciso IX; e Decreto 9.745/2019, 
Anexo I, arts. 2º, inciso II, alínea “h”, e 126-145), cujo organograma está na Figura 9, à qual 
compete editar normativos e supervisionar certas matérias do Ministério, em especial relativas à 
“administração de recursos da [TI] e de serviços gerais” (Decreto 9.745/2019, Anexo I, art. 126, 
inciso II, alínea “c”). 

 
Figura 9 - Organograma da SEDGG/ME. 

(Fonte: Resposta ao Ofício de Requisição 3-12/2020) 

137. Dentro da SEDGG, designada para desempenhar essa função específica, encontra-se a 
SGD, cujas competências incluem “atuar como órgão central do Sisp [Anexo II, item 36: Decreto 
7.579/2011, art. 3º, inciso I]” e “prestar apoio à governança de [TIC] no âmbito da [APF]” (Anexo 
II, item 59: Decreto 9.745/2019, Anexo I, arts. 132-137, em especial art. 132, incisos I e II). 

138. Ou seja, a SGD desempenha papel central quanto ao planejamento, à supervisão e ao 
controle dos órgãos da APF nas questões relacionadas à TI, de modo geral, e, em especial, no que 
se refere à SegInfo/SegCiber, por meio do Departamento de Governança de Dados e Informações – 
DEGDI (Anexo II, item 59: Decreto 9.745/2019, Anexo I, art. 136). O organograma da SGD está 
na Figura 10. 
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Figura 10 - Organograma da SGD/SEDGG/ME. 

(Fonte: Resposta ao Ofício de Requisição 3-12/2020) 

139. Como órgão central do Sisp, cabe à SGD orientar e administrar o planejamento, a 
coordenação e a normalização relativos aos recursos de TI dos órgãos da APF, definir, implementar 
e disseminar políticas, diretrizes e normas gerais na área de TI, contribuir para a capacitação do 
pessoal do Sisp, incentivar a inovação e a modernização dos serviços públicos, além de 
desenvolver e propor modelos, mecanismos e processos para aquisição, contratação e gestão 
centralizadas de bens e serviços comuns de TI no âmbito do referido sistema (Anexo II, item 36: 
Decreto 7.579/2011, art. 4º). 
3.5. Controladoria-Geral da União (CGU) 

140. A CGU, órgão de controle interno da PR com status de Ministério, está prevista na Lei 
13.844/2019 (Anexo II, item 19), que traz sua estrutura básica e competências, entre as quais, 
sobretudo, estão as “providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à 
auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e 
ao incremento da transparência da gestão no âmbito da [APF]” (arts. 19, inciso XVI, e 51-53, em 
especial art. 51, inciso I). Sua Estrutura Regimental está no Decreto 9.681/2019 (Anexo II, item 
58). 

141. A PNSI atribuiu à CGU a responsabilidade por auditar a execução das ações a cargo dos 
órgãos da APF (Anexo II, item 54: Decreto 9.637/2018, art. 14), o que o órgão desempenha, 
sobretudo, por meio da CGATI/DG/SFC, unidade especificamente competente por auditar 
“mecanismos de liderança, estratégia e controle em políticas e processos transversais de 
desburocratização, gestão, logística, tecnologia da informação, pessoal e patrimônio” (Anexo II, 
item 58: Decreto 9.681/2019, art. 11, § 1º, inciso II, alínea “a”) [grifo nosso]. O organograma da 
CGU é mostrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Organograma da CGU. 

(Fonte: Resposta ao Ofício de Requisição 4-12/2020) 

142. As competências da CGATI estão previstas no Regimento Interno da CGU (Anexo II, 
item 88: Portaria CGU 3.553/2019, Anexo I, art. 36) [grifos nossos], conforme segue: 

I - planejar e executar trabalhos de auditoria sobre mecanismos de liderança, estratégia e controle 
em políticas e processos transversais de tecnologia da informação; 

II - propor instrumentos e ferramentas voltadas à uniformização de métodos, critérios e 
entendimentos empregados nas auditorias de tecnologia da informação; e 

III - auxiliar as unidades da SFC e as CGU-R em temas relacionados às auditorias de tecnologia da 
informação, inclusive por meio de trilhas de auditoria e fatores de riscos. 

143. No entendimento da CGU, “a CGATI realiza ações de controle visando ao 
aprimoramento da governança e gestão da TI e dos recursos envolvidos, atuando de forma 
estruturante junto às unidades examinadas e, principalmente, ao órgão central do [Sisp]. Atua 
também como instância de apoio por meio de consultas, elaboração de procedimentos e outras 
informações para as demais unidades da SFC” (peça 34, p. 30-31, item 2.3). 
3.6. Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) 

144. O ITI foi transformado em autarquia federal por meio do art. 12 da MPV 2.200-2/2001 
(Anexo II, item 22). Atualmente, encontra-se vinculado à Casa Civil da PR (Anexo II, item 55: 
Decreto 9.660/2019, Anexo, art. único, inciso I). 

145. Como AC Raiz da ICP-Brasil (Anexo II, item 22: MPV 2.200-2/2001, art. 13), o 
instituto tem por missão executar as políticas do respectivo Comitê Gestor e “atuar na inovação, 
regulação e provimento de soluções tecnológicas que garantam segurança e confiança digital a 
documentos e transações eletrônicas”. Assegura, ainda, o funcionamento da ICP-Brasil e propõe a 
normatização e o estabelecimento de políticas, critérios e normas técnicas para o credenciamento e 
o fortalecimento dos processos criptográficos nacionais, atuando na vanguarda em relação a temas 
como criptografia pós-quântica, assinatura em hash, redes blockchain, segurança em redes 5G, IoT 
e cidades inteligentes, identidades digitais e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD 
(peça 33, p. 7-8). 

146. Com a recente aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 
32/2020, que aguarda a sanção presidencial, o ITI também apoiará outros órgãos em atividades 
relativas à criptografia e às assinaturas eletrônicas qualificadasxxxii. Esse PLV derivou da MPV 
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983/2020 (Anexo II, item 25), que objetivava desburocratizar as assinaturas eletrônicas em 
comunicações com entes públicos e em questões de saúde, com vistas a ampliar o acesso a serviços 
públicos digitais. 
3.7. Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(CERT.br) 

147. O CERT.br é um CSIRT de responsabilidade nacionalxxxiii para tratar incidentes de 
segurança em computadores que envolvam redes conectadas à Internet no Brasil. Mais 
especificamente, seu público-alvo engloba organizações que possuam: i) domínos com final “.br”; 
ii) endereços IP alocados no Brasil; iii) Sistemas Autônomos alocados no Brasil. 

148. Criado pela Portaria Interministerial 147, de 31/5/1995 (Anexo II, item 75), o CGI.br é a 
estrutura multissetorial responsável por coordenar e integrar as iniciativas relacionadas ao uso e 
funcionamento da Internet no Brasil. Suas atribuições estão no Decreto 4.829/2003 (Anexo II, item 
31), entre as quais estabelecer diretrizes e orientações estratégicas e técnicas sobre o funcionamento 
da Internet e organizar a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP 
(Internet Protocol) e a administração dos domínios “.br” (art. 1º, em especial incisos I, II e V). 

149. De acordo com a Resolução CGI.br 1/2005 (Anexo II, item 120), seu braço executivo, 
responsável por implementar essas diretrizes, é o NIC.br, o Registro Nacional de Recursos de 
Internet (National Internet Registry) brasileiro. Mantido pelo NIC.br, o CERT.br atua como ponto 
central para notificações de incidentes e provê coordenação e apoio no respectivo processo de 
resposta, sendo, por isso, capaz de realizar análises de tendências e de correlacionar eventos 
ocorridos na Internet brasileira. 

150. O centro também auxilia no estabelecimento de novos CSIRTs no Brasil, ministra 
cursos para profissionais que trabalham com tratamento de incidentes de segurança e promove 
conscientização sobre os problemas de segurança, produzindo materiais como a “Cartilha de 
Segurança para Internet”xxxiv e os “Guias de Internet Segura” para diversos públicosxxxv. Mais 
informações no sítio https://www.cert.br. 
3.8. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

151. O MJSP é previsto no art. 19, inciso IX, da Lei 13.844/2019 (Anexo II, item 19), que 
rege a organização dos órgãos da PR e dos Ministérios. O art. 38 da lei traz sua estrutura básica, 
enquanto o art. 37 suas competências, dentre as quais aquelas previstas no § 1º do art. 144 da 
Constituição Federal (Anexo II, item 1), por meio da Polícia Federal (inciso XI). O Decreto 
9.662/2019 (Anexo II, item 56), alterado pelo Decreto 10.073/2019 (Anexo II, item 65), traz sua 
Estrutura Regimental (Figura 12). 

 
Figura 12 - Organograma do MJSP. 

(Fonte: https://legado.justica.gov.br/Acesso/institucional/sumario/organogramas/mjsp-
organograma-decreto-10-073-de-2019-geral-mjsp.pdf/view) 
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152. Em 2018, o MJSP criou o CiberLab, laboratório de “conotação subsidiária” para “apoio 
técnico especializado na repressão de crimes cibernéticos, com levantamento de dados em fontes 
abertas, emprego de técnicas de inteligência, uso de softwares e hardware que possibilitam a 
atuação de forma preventiva e repressiva a crimes” virtuais, vinculado à “Coordenação Geral de 
Combate ao Crime Organizado/Diretoria de Operações/Secretaria de Operações Integradas” (peça 
35, p. 4, item 2). 
3.9. Departamento de Polícia Federal (DPF) 

153. A estrutura do DPF é prevista nos Decretos 73.332/1973 (Anexo II, item 27) e 
9.662/2019 (Anexo II, item 56: Anexo I, art. 2º, inciso II, alínea “g”, e arts. 37-46). Suas diretorias 
mais diretamente envolvidas com a investigação de crimes cibernéticos são a DIP, especificamente 
na área de inteligência e contrainteligência, e a DICOR, à qual se subordina o SRCC, unidade que 
centraliza o combate a tais crimes, em nível nacional (peça 36, p. 213, item 1.1). Os organogramas 
do DPF e, em especial, da DICOR, encontram-se nas Figuras 13 e 14, respectivamente. 

 
Figura 13 - Organograma do DPF. 

(Fonte: https://legado.justica.gov.br/Acesso/institucional/sumario/organogramas/pf_mj-
organograma-decreto-9662-v2.pdf/view) 

 
Figura 14 - Organograma da DICOR. 

(Fonte: https://legado.justica.gov.br/Acesso/institucional/sumario/organogramas/pf_mj-
organograma-decreto-9662-v2.pdf/view) 

154. No âmbito da Polícia Federal (PF), os crimes cibernéticos se dividem em: i) delitos de 
ódio e pornografia infantil; ii) crimes de alta tecnologia; e iii) fraudes bancárias. Cada um desses 
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tipos possui uma subunidade responsável na estrutura do SRCC, cujas atribuições incluem 
“receber/buscar dados relativos a crimes cibernéticos de suas respectivas áreas, depurá-los e 
elaborar relatórios de análise qualificados, os quais são remetidos às unidades da PF nos estados 
para instauração formal de Inquéritos Policiais (IPL’s) e prosseguimento das investigações”, visto 
que, apesar de algumas Superintendências Regionais já possuírem Grupos de Repressão a Crimes 
Cibernéticos (GRCCs), estas ainda não contam com Delegacias Especializadas nessa área. Além de 
apoiar tecnicamente as unidades da própria PF, o SRCC auxilia investigações de outros órgãos 
(peça 36, p. 213-215, itens 1.1 e 2) [grifo no original]. 
3.10. Principais ações e iniciativas 

155. De modo a entender as principais ações e iniciativas já realizadas, em curso e planejadas 
pelos órgãos estruturantes nas áreas de SegInfo/SegCiber, os ofícios a elas direcionados solicitaram 
os respectivos planejamentos estratégicos, além de documentos explicitando essas ações, bem 
como “estudos, avaliações [, auditorias] e/ou diagnósticos já realizados (...) relacionados aos temas 
de SegInfo/SegCiber [e defesa cibernética] no âmbito da APF” (Ofícios de Requisição 1 a 5-
12/2020 – peças 21-24, p. 1, itens 2.4-2.6; peça 27, p. 1, itens 2.3-2.5). 

156. O GSI encaminhou documento sintetizando os principais resultados alcançados e as 
ações em curso na área de SegInfo, destacando, entre outras, as publicações dos Decretos 
9.832/2019 e 10.222/2020 e do Glossário de SegInfo (Anexo II, itens 63, 69 e 87), a realização de 
estudos com outros ministérios para estabelecer “requisitos mínimos de [SegCiber] para 
tecnologias de 5G” e a “continuação dos trabalhos de elaboração do Plano Nacional de Tratamento 
e Resposta a Incidentes Computacionais” (PNTIR) e de “Projeto de Lei sobre segurança cibernética 
no âmbito nacional” (peça 36, p. 3). 

157. Quanto a essas duas últimas ações, em resposta à solicitação das respectivas minutas 
(Ofício de Requisição 6-12/2020 – peça 28, p. 1, itens 2.4 e 2.5), o GSI afirmou que o PNTIR 
“encontra-se em processo de elaboração, não tendo ainda chegado à fase de minuta” e “o Projeto de 
Política Nacional de Segurança Cibernética encontra-se em estudo” (peça 31, p. 2, parágrafo 3, 
itens “d” e “e”). 

158. O ComDCiber informou que, no Plano Estratégico do Exército 2020-2023xxxvi (peça 41, 
p. 529-592), aprovado por meio da “Portaria Nº 1.968-Cmt Ex, de 3 de dezembro de 2019”, 
“constam Objetivos Estratégicos do Exército [OEE], Ações Estratégicas e Atividades relacionadas 
à Defesa Cibernética (OEE 4) e à Gestão Estratégica da Informação (OEE 7)” (peça 34, p. 10-11, 
item 2.4). 

159. Dentro do escopo deste levantamento, interessa mais o OEE 4 (“Atuar no espaço 
cibernético com liberdade de ação”), composto por duas ações estratégicas (“Implantar o SMDC” e 
“Implantar a estrutura de defesa e guerra cibernética”), subdivididas em atividades, quase todas já 
iniciadas, como as implantações do ComDCiber e ENaDCiber, além de outras adequações em 
curso (peça 41, p. 547-548). 

160. Conforme resposta do ComDCiber, o detalhamento dessas atividades consta no plano 
setorial, elaborado pelo DCT e aprovado no início de 2020, chamado Plano Estratégico de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (PECTI) 2020-2023 (peça 34, p. 11-12, item 2.5). 

161. O ComDCiber também afirmou atender “a chamados, via MD”, para “realizar a Gestão 
de Riscos Cibernéticos” em órgãos da APF, sobretudo aqueles relacionados a ICs, ressaltando “que 
os resultados desses trabalhos são de acesso exclusivo ao órgão avaliado” (peça 34, p. 12, item 
2.6). 

162. Na Nota Informativa SEI 5930/2020/ME, de 13/2/2020, a SEDGG indicou já ter 
aplicado questionários: i) em 2017, em parceria com o GSI, “para diagnóstico da situação em 
SegInfo/SegCiber nos órgãos da APF”; e ii) no final de 2018, junto aos órgãos do Sisp, para 
“avaliação da efetividade da aplicação das estratégias e políticas de [TIC] (...), bem como de 
prospecção de novas temáticas”, o que resultou na “elaboração de um Plano de Ação”, cujas 
“propostas incluíam a participação na trilha de capacitação em SegInfo/SegCiber, atualmente em 
construção” (peça 34, p. 19-20, item 2.6). 
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163. Apesar de não responder o item 2.5 do Ofício de Requisição 3-12/2020, que demandava 
as ações realizadas, em curso e previstas para os próximos anos, a SEDGG listou as atividades que 
executa “quanto à governança e à gestão da SegInfo/SegCiber, no âmbito da APF”, como elaborar 
pareceres técnicos e requisitos gerais para contratos, participar em fóruns técnicos, preparar curso 
sobre a LGPD para a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), articular com outros atores 
da APF para o tratamento de incidentes e monitorar riscos e aplicar testes e controles de 
SegInfo/SegCiber nas plataformas digitais da SGD e do governo – “Acesso gov.br” e “Portal 
gov.br” (peça 34, p. 19, item 2.3). 

164. A CGU, a seu turno, informou estar elaborando “o Plano Tático para 2020 e 2021, bem 
como as ações do Plano Operacional” e “o Universo de Auditoria [da CGATI] para posterior 
priorização das ações que serão objeto de auditoria”, acrescentando uma relação de ações de 
controle já realizadas, a exemplo da avaliação da governança e gestão de ativos de TIC nos órgãos 
do Sispxxxvii (peça 42, p. 967-1061) e de auditorias relacionadas a contratações de TIC, além de 
“diagnóstico de Segurança da Informação e Comunicações e Infraestrutura de TI em 226 órgãos e 
entidades do SISP”, com vistas a “fornecer subsídios para possíveis ações de controle sobre o 
tema” (peça 34, p. 31-34, itens 2.5 e 2.6). 
4. Panorama geral da APF em SegInfo 

165. Neste capítulo serão expostos aspectos do atual panorama da APF em relação à 
governança e à gestão de SegInfo, entendimento basilar para se pensar uma estratégia de 
fiscalização para o TCU. 

166. Para auxiliar no acompanhamento das questões atinentes à SegInfo na Administração 
Pública, o Tribunal já dispõe do questionário do “Levantamento Integrado de Governança”. As 
respostas dos órgãos a esse questionário fornecem uma visão geral do respectivo nível de 
capacidade de governança e gestão por meio do iGG, além de, especificamente em relação à 
SegInfo, estar disponível um subíndice, chamado iGestSegInfo, derivado das respostas a questões 
que versam sobre esse tema. 
4.1. Questionário do “Levantamento Integrado de Governança” 

167. O tema SegInfo tem sido avaliado por meio dos levantamentos periódicos de 
governança realizados pelo TCU, como subconjunto de práticas de governança e de gestão de TI. 

168. Nos ciclos de 2007, 2010, 2012, 2014 e 2016, o questionário contendo as avaliações de 
TI e de SegInfo foi chamado “Perfil de Governança de TI” (Perfil GovTI)xxxviii. A partir de então, 
essas perguntas passaram a fazer parte de um questionário mais amplo, denominado 
“Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública”, resultado da revisão e da 
validação de perguntas sobre governança e gestão, em cinco dimensões: TI, pessoas, contratações, 
governança pública e gestão orçamentária (recém-incluída). Na nova sistemática, já foram 
realizados os ciclos de 2017xxxix e 2018xl. Em virtude da Covid-19, o ciclo de 2020, que estava em 
curso, foi adiado para 2021xli. Aos gestores, é disponibilizado um manual online contendo a 
fundamentação por trás de cada um dos questionamentosxlii. 

169. A Tabela 2 resume a evolução da preocupação em relação às práticas de gestão de 
SegInfo ao longo dos levantamentos. Vê-se que o número de práticas avaliadas a cada ciclo 
aumentou até 2014 e 2016, mas caiu pela metade em 2017 e 2018, devido à necessidade de 
enxugamento da quantidade de perguntas em virtude da integração do questionário anterior à 
sistemática nova, mais abrangente. 

Tabela 2 - Práticas de gestão de SegInfo avaliadas nos levantamentos de governança do TCU. 
(Fonte: compilação dos questionários de todos os ciclos, desde 2007 até 2021) 

[...] 

170. Entretanto, considerando que a Sefti está retomando o acompanhamento da situação da 
SegInfo/SegCiber na APF, este levantamento incluiu a revisão do questionário para o ciclo 2021, 
com a ampliação do seu escopo a partir da reinserção de perguntas que haviam sido enxugadas e da 
inclusão de algumas novas (Tabela 2). Adicionalmente, a avaliação de cada prática ficou mais 
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detalhada e abrangente, conforme pode ser verificado nas duas seções sobre gestão de SegInfo 
(Anexo IV). 

171. Apesar de ser um tema que perpassa toda a organização, a gestão da SegInfo ainda 
permanece no questionário como um processo vinculado à gestão de TI. Dentre as novas práticas 
cuja avaliação foi incluída no questionário para o próximo ciclo, destacam-se as “atividades de 
gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de 
computação em nuvem” (Anexo IV: questão 4264), por estarem relacionadas a aspectos de 
SegCiber. 
4.2. Índice de Capacidade em Gestão de Segurança da Informação (iSegInfo) 

172. Este relatório designará a sigla iSegInfo ao indicador capaz de aferir a capacidade de 
gestão de um órgão nessa área, a exemplo do citado iGestSegInfo (parágrafo 166). A primeira 
versão de um iSegInfo foi derivada do iGovTI 2014 para atender, em 2016, solicitação ocorrida no 
âmbito da CPI dos Crimes Cibernéticos, que utilizou informações extraídas de trinta auditorias de 
governança de TI em órgãos da APF (Anexo II, item 123: Acórdão 3.051/2014-TCU-Plenário – 
Rel. Min. Weder de Oliveira) e do Perfil GovTI 2014 (Anexo II, item 124: Acórdão 3.117/2014-
TCU-Plenário – Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti) para compor seu relatório final, aprovado 
em maio/201628 (peça 42, p. 609-903). 

173. A Figura 15 apresenta a distribuição das 372 organizações públicas federais avaliadas 
pelo TCU em 2014 por estágio de capacidade em relação à gestão da SegInfo, atribuído em função 
do respectivo valor de iGovTI 2014-SegInfo: “Inicial” (entre 0 e 0,29), “Básico” (entre 0,30 e 
0,49), “Intermediário” (entre 0,50 e 0,69) e “Aprimorado” (entre 0,70 e 1) [peça 42, p. 777-778]. 

 
Figura 15 - Distribuição das organizações por estágio de capacidade em gestão da SegInfo 

(2014). 
(Fonte: iGovTI-SegInfo [derivado do iGovTI] 2014 - Relatório Final da “CPI dos Crimes 

Cibernéticos” [peça 42, p. 778]) 

174. Percebe-se que apenas 11% (42 das 372) das organizações avaliadas alcançavam o 
estágio “Aprimorado” e 20% (73 das 372) o “Intermediário”, relativamente à gestão da segurança 
das suas informações. Em contrapartida, conforme destacou o relatório daquela CPI, 40% (148 das 
372) estavam no estágio “Inicial”, ou seja, “não implementa[va]m uma série de procedimentos que 
permitiriam diminuir a incidência de quebra de segurança das informações, tais como acesso 
indevido, ataques e pichações virtuais, roubo de dados ou outros sinistros na área de informática” 
(peça 42, p. 778). 

175. Diante disso, aquela CPI concluiu que as informações do TCU “indicam que práticas de 
governança de tecnologias da informação, embora em uso crescente, ainda são distantes de um 
cenário satisfatório na administração pública federal” e que “essa situação é extremamente 
preocupante quando as ameaças cibernéticas são praticadas por delinquentes, mas também por 
corporações privadas em busca de lucro e, até, por agências de inteligência de diversos países” 
(peça 42, p. 782-783). 

176. A partir de 2017, passou a ser computado o iGG, índice que corresponde à capacidade 
geral de governança e de gestão das organizações públicas federais e de outros entes 
jurisdicionados ao TCU. No escopo do trabalho realizado durante o levantamento integrado de 
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governança, já é calculado o mencionado iGestSegInfo, que deriva e segue a mesma metodologia 
de cálculo do iGG, com base nas respostas às questões do questionário integrado relacionadas com 
o tema SegInfo. 

177. Em 2018, 526 organizações participaram do levantamento integrado de governança. 
Dessas, 498 tiveram suas respostas consideradas válidas e, de acordo com o valor do respectivo 
iGestSegInfo, foram categorizadas em quatro estágios de capacidade: “Inexpressivo” (entre 0 e 
0,14), “Iniciando” (entre 0,15 e 0,39), “Intermediário” (entre 0,4 e 0,69) e “Aprimorado” (entre 0,7 
e 1) [Figura 16]. 

 
Figura 16 - Distribuição das organizações por estágio de capacidade em gestão da SegInfo 

(2018). 
(Fonte: iGestSegInfo [derivado do iGG] 2018) 

178. Verifica-se que, daqueles órgãos, aproximadamente 59% (295 dos 498) já 
implementavam, ainda que de forma parcial, a gestão da SegInfo (119, ou 24%, no estágio 
“Aprimorado”, somados a 176, ou cerca de 35%, no estágio “Intermediário”). Comparando-se com 
2014 (Figura 15: 11% e 20%, respectivamente, para “Aprimorado” e “Intermediário”), fica a 
impressão de ter ocorrido evolução gradual da capacidade dos órgãos ao longo dos últimos anos. 

179. Essa conclusão, no entanto, é prematura, tendo em vista a incomparabilidade dos 
índices envolvidos (iGovTI-SegInfo 2014 e iGestSegInfo 2018), que derivaram de metodologias de 
cálculo diferentes, a partir de questionários igualmente distintos. Pode-se aventar, por exemplo, que 
a avaliação do ciclo 2014 tenha sido mais exigente, pois questionou mais práticas de SegInfo 
(Tabela 2). 

180. A partir do ciclo 2021, espera-se padronizar a metodologia de cálculo do iSegInfo, 
permitindo, assim, acompanhar de forma mais fidedigna a evolução da gestão da SegInfo no 
âmbito da APF, mesmo que o questionário venha a sofrer alteração/inclusão de perguntas sobre 
novas práticas, o que é, inclusive, esperado que ocorra com o passar do tempo. 
4.3. Resultados do “Levantamento Integrado de Governança” 2018 

181. Em 2018, as perguntas relativas a SegInfo foram organizadas em dois grupos de práticas 
de gestão, “Políticas de Responsabilidades” e “Processos e Atividades” (Anexo IV: questões 4250 
e 4260, respectivamente), cada um dos quais foi categorizado de acordo com os quatro estágios de 
capacidade mencionados (“Inexpressivo”, “Iniciando”, “Intermediário” e “Aprimorado”) [Figura 
17]. 
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Figura 17 - Distribuição das organizações - grupos de perguntas “Políticas de 

Responsabilidades” e “Processos e Atividades” (2018). 
(Fonte: iGestSegInfo [derivado do iGG] 2018) 

182. Verifica-se, assim, que os órgãos possuíam nível de capacidade significativamente 
maior em relação aos itens do grupo “Políticas de Responsabilidades”, que avaliaram questões 
relativas a práticas gerenciais (comitê e gestor de SegInfo) e normativas (política de SegInfo e 
PCA). Nele, quase metade (47,8%) dos 498 órgãos haviam atingido o estágio “Aprimorado” e 
apenas 15% (75 de 498) continuavam no estágio “Inexpressivo”. No grupo “Processos e 
Atividades”, essa lógica se invertia: somente 18,3% (91 de 498) tinham alcançado o estágio 
“Aprimorado”, enquanto 31,7% (158 de 498) permaneciam no “Inexpressivo”, significando que 
ainda não haviam iniciado a adoção das respectivas práticas. 

183. Enquanto o nível de capacidade das organizações em cada grupo foi categorizado por 
meio dos resultados de subíndices derivados do iGG, o nível em cada prática individual foi 
categorizado de acordo com os tipos de resposta apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Tipos de resposta possíveis para as práticas individuais do levantamento de 
governança. 

(Fonte: elaboração própria) 
Estágio Tipo de resposta 

Inexpressivo Não adota / Há decisão formal ou plano aprovado 
para adotá-la 

Iniciando Adota em menor parte 
Intermediário Adota parcialmente 
Aprimorado Adota / Atende em grande parte ou totalmente 

184. A Figura 18 traz os gráficos correspondentes às respostas dos órgãos em relação às 
perguntas individuais do grupo “Políticas de Responsabilidades”. Neles, verifica-se que um 
expressivo número de órgãos já havia alcançado o estágio “Aprimorado”, porém um número 
significativo, também, ainda estava no estágio “Inexpressivo”, ou seja, sequer haviam começado a 
adotar aquelas práticas. 

 
Figura 18 - Distribuição das organizações - grupo “Políticas de Responsabilidades” (2018). 

(Fonte: iGestSegInfo [derivado do iGG] 2018) 
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185. A seu turno, a Figura 19 mostra os gráficos correspondentes às respostas dos órgãos no 
grupo “Processos e Atividades”, composto por perguntas relativas a práticas operacionais (gestão 
de ativos, classificação e tratamento de informações, gestão de incidentes de SegInfo e ações de 
conscientização, educação e treinamento em SegInfo). Percebe-se quantidade significativa de 
órgãos com status “Inexpressivo” ou “Iniciando”, isto é, ainda nos estágios iniciais de adoção 
daquelas práticas. 

 
Figura 19 - Distribuição das organizações - grupo “Processos e Atividades” (2018). 

(Fonte: iGestSegInfo [derivado do iGG] 2018) 

186. Com relação à gestão de incidentes de SegInfo, apenas 31,1% (155 das 498 
organizações avaliadas) alcançaram o estágio “Aprimorado” e apenas 13,9% (69 de 498) o estágio 
“Intermediário”. Por outro lado, mais da metade das organizações sequer adotaram parcialmente a 
prática (32,7% [163] no estágio “Inexpressivo” e 22,3% [111] ainda “Iniciando”). 
4.4. Outras avaliações de SegInfo/SegCiber da APF 

187. Além do levantamento integrado realizado pelo TCU, foram identificadas outras 
avaliações de SegInfo/SegCiber no âmbito da APF, cujos resultados podem ser úteis em trabalhos 
futuros. 

188. O GSI/PR, por exemplo, enviou relatório de análise de riscos da “Pesquisa de 
Segurança da Informação e Comunicações 2012 - APF”, a qual avaliou nove órgãos (Casa Civil da 
PR, CGU, ITI e Ministérios da Defesa, da Justiça, da Previdência Social, das Comunicações, das 
Relações Exteriores e do Trabalho e Emprego) tendo por critério a IN GSI/PR 1/2008 e suas NCs e 
verificando controles como: política de SegInfo, gestão de SegInfo, gestão de riscos de SegInfo, 
ETIR, gestão de continuidade de negócios, controle de acesso, criptografia, gestão de ativos de 
informação, gestão de mudanças e uso de computação em nuvem, dispositivos móveis e redes 
sociais (peça 36, p. 7-87). 

189. No total, foram investigados 414 controles, dos quais 385 foram considerados aplicáveis 
e, desses, 288 (74,8%) tidos como “identificados” (sem controles implementados) e apenas 97 
(25,2%) como “controlados” (com controles implementados). A metodologia atribuía uma 
pontuação individual de risco a cada controle, calculada multiplicando-se três fatores 
(probabilidade, severidade e relevância), o que totalizava 13.515 pontos de risco, dos quais 12.792 
correspondiam aos 385 controles “aplicáveis” (Figura 20). Desses, 2.619 se referiam aos riscos 
“controlados”, resultando num Security Index de 20,5%, e 10.173 aos riscos “não controlados” 
(sem controles implementados), refletindo um Risk Index de 79,5%. O maior Risk Index foi o do 
Ministério das Comunicações (92,8%) e o menor, do MD (61,4%). 
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Figura 20 - Pesquisa SegInfo APF (2012): controles por situação e respectivas pontuações de 

risco. 
(Fonte: Pesquisa de Segurança da Informação e Comunicações 2012 - APF [GSI]) 

190. A CGU enviou a NT 1857/2019/CGATI/DG/SFC, contendo “diagnóstico da situação 
atual de Segurança da Informação e Comunicações e Infraestrutura de TI nos órgãos e entidades do 
SISP” elaborado a partir de “dados extraídos de questionários sobre ativos de TI, gestão e 
governança de TI e infraestrutura de TI, aplicados em 226 órgãos e entidades do Sisp em 2018” 
(peça 36, p. 151-157). 

191. Esse diagnóstico identificou várias “inconsistências” relacionadas a aspectos de 
SegInfo, tais como antivírus, firewall, switches core e de acesso, backup, plataforma de 
virtualização, desktops, servidores, banco de dados, sistema operacional, saída para Internet, 
governança de TI, PDTI e outros específicos relacionados a política, gestão, gestão de riscos, 
capacitação e conscientização nessa área. 

192. Como consequência, há risco de ineficiência na gestão de SegInfo e de 
indisponibilidade dos serviços prestados pelos órgãos. Relativamente ao primeiro, os principais 
problemas encontrados foram 133 (~58,9%) órgãos sem gestão de riscos de SegInfo, 95 (~42%) 
sem política de governança de TI, 84 (~37,2%) sem capacitação e/ou conscientização em SegInfo, 
61 (~27%) sem servidores públicos alocados na área e 42 (~18,6%) sem política de SegInfo. O 
segundo decorre de inconsistências relacionadas à infraestrutura de TI e SegInfo, sobretudo: 33 
(~14,6%) órgãos sem antivírus, 15 (~6,6%) sem switches core, 14 (~6,2%) sem plataforma de 
backup e 11 (~4,9%) sem firewall. 

193. O diagnóstico apontou, ainda, que 174 (~77%) órgãos apresentaram ao menos uma 
inconsistência e que, dentre eles, a maior parte dos problemas se concentrou em 34 entidades 
vinculadas ao Ministério da Educação (universidades, institutos federais e centros de educação 
tecnológica), fato preocupante devido às informações sensíveis armazenadas nos bancos de dados 
dessas instituições. 

194. A SEDGG, a seu turno, sem encaminhar os resultados em si, informou já ter executado 
duas iniciativas: i) em 2017: “questionários de maturidade de SegInfo/SegCiber (...) respondidos 
durante visitas (...) realizadas em órgãos da APF” por “equipe formada por integrantes do GSI/PR e 
do antigo [MP]”; e ii) em 2018: autodiagnóstico do Sisp para “avaliação da efetividade (...) das 
estratégias e políticas de [TIC] (...), bem como de prospecção de novas temáticas a serem tratadas” 
(Nota Informativa SEI 5930/2020/ME – peça 34, p. 19-20, item 2.6). Esse último, provavelmente, 
corresponde a uma das fontes de dados do citado diagnóstico da CGU. 

195. O Serpro apresentou os resultados de dois diagnósticos recentes, conduzidos por 
empresas externas: uma autoavaliação de controles de segurança guiada por profissionais da IBM 
Security em junho de 2018 e outra feita pela Unisys em dezembro de 2019 (peça 34, p. 42-43, item 
2.5). 

196. O primeiro avaliou e classificou, em níveis de maturidade (nenhuma, básica, 
intermediária e avançada), controles relativos a estrutura do programa de segurança, correlação de 
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informações, resposta a incidentes, governanças de identidade, acesso e dados, análises de 
vulnerabilidades e de código fonte e gestão de servidores, estações de trabalho e dispositivos 
móveis (peça 36, p. 158-196). 

197. Já o segundo avaliou, com base nos controles críticos de segurança estabelecidos pelo 
Center for Internet Security (CIS)xliii [peça 40, p. 13-14], riscos inerentes e residuais (efetividade 
dos controles), por grupo de ativos (servidores, rede, sistemas de usuários finais, IoT, dados e 
pessoas) e categoria da ameaça (ataque a aplicativo web, mau uso, erro, perda/roubo, crimeware, 
espionagem, DoS e outros), estimando, então, a perda financeira com e sem a adoção das soluções 
da Unisys (peça 36, p. 197-200). 

5. Principais riscos e vulnerabilidades da APF relacionados a SegInfo/SegCiber 

198. Este capítulo se propõe a identificar os principais riscos e vulnerabilidades de 
SegInfo/SegCiber aos quais os órgãos da APF estão expostos e a verificar se esses riscos estão 
sendo devidamente tratados, além de avaliar a capacidade desses órgãos para detectarem e 
responderem adequadamente a incidentes de SegInfo e a ataques cibernéticos. 

199. Para evitar qualquer confusão, frisa-se que as siglas ETIR, CTIR e CSIRT são 
equivalentes, correspondendo a Equipe/Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes 
Computacionais. 
5.1. Arcabouço legal sobre resposta a incidentes de SegInfo na APF 

200. Dentre os princípios da PNSI, destacam-se a prevenção e o tratamento de incidentes de 
SegInfo (Anexo II, item 54: Decreto 9.637/2018, art. 3º, inciso IX). Destarte, essa política 
estabeleceu que compete aos órgãos e às entidades da APF, no seu âmbito de atuação (art. 15) 
[grifos nossos]: 

VII - instituir e implementar equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, 
que comporá a rede de equipes formada pelos órgãos e entidades da administração pública federal, 
coordenada pelo [CTIR Gov]; 

201. A PNSI fixou, ainda, ser competência da alta administração desses órgãos a governança 
da SegInfo e, em especial (art. 17) [grifo nosso]: 

IX - implantar mecanismo de comunicação imediata sobre a existência de vulnerabilidades ou 
incidentes de segurança que impactem ou possam impactar os serviços prestados ou contratados 
pelos órgãos da administração pública federal; 

202. Ademais, a política estabeleceu que o planejamento e a execução de programas, de 
projetos e de processos relativos à SegInfo serão orientados, dentre outros, para (art. 17, § 1º) [grifo 
nosso]: 

III - a contínua cooperação entre as equipes de resposta e de tratamento de incidentes de segurança 
na administração pública federal direta, autárquica e fundacional e o Centro de Tratamento de 
Incidentes de Redes do Governo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República 

203. Em seu art. 18, a PNSI definiu que os órgãos da APF, nos atos administrativos que 
envolvam ativos de TI, deverão incorporar as normas de SegInfo estabelecidas pelo GSI/PR e os 
normativos de gestão de TIC e de SegInfo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão – MP (atual ME). 

204. A seu turno, a Lei 13.844/2019 (Anexo II, item 19) – que trata da organização básica 
dos órgãos da PR e Ministérios –, em seu art. 10, inciso V, traz como competência do GSI/PR 
(grifo nosso): 

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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205. Mais especificamente, o Decreto 9.668/2019 (Anexo II, item 57) – que aprovou a 
Estrutura Regimental do GSI/PR – definiu, nessa seara, como competência do DSIC quanto à 
gestão de incidentes computacionais (Anexo I, art. 11): 

IV - manter o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo [CTIR Gov], 
de responsabilidade nacional, para a proteção cibernética; 

V - coordenar e realizar ações destinadas à gestão de incidentes computacionais, no que se refere à 
prevenção, ao monitoramento, ao tratamento e à resposta a incidentes computacionais de 
responsabilidade nacional; 

VI - coordenar a rede de equipes de tratamento e resposta a incidentes computacionais formada 
pelos órgãos e pelas entidades governamentais; 

206. Mais especificamente ainda, a Portaria GSI/PR 91/2017 (Anexo II, item 83: Regimento 
Interno do GSI/PR) traz as competências da CGCTIR, dentre as quais se destacam (Anexo, art. 32): 

I - operar e manter o Centro de Tratamento de Incidentes de Redes do Governo (CTIR Gov); (...) 

III - apoiar órgãos e entidades do governo nas atividades de tratamento de incidentes de redes de 
computadores; 

IV - acompanhar e analisar tecnicamente os incidentes de segurança nas redes do governo; 

V - implementar mecanismos que permitam a avaliação dos danos ocasionados por incidentes de 
segurança nas redes do governo; (...) 

VIII - pesquisar e analisar possíveis impactos de vulnerabilidades e falhas de segurança de redes do 
governo; 

IX - expedir alertas, recomendações, relatórios técnicos e relatórios estatísticos de incidentes de 
redes do governo; 

X - armazenar e analisar informações relativas a ameaças e tendências de vulnerabilidades 
cibernéticas; 

207. Já a IN GSI/PR 1/2008 (Anexo II, item 89) – que disciplina a gestão de SegInfo e 
comunicações na APF – estabeleceu, dentre outras, as seguintes competências para o DSIC (art. 
3º): 

II - estabelecer normas definindo os requisitos metodológicos para implementação da Gestão de 
Segurança da Informação e Comunicações pelos órgãos e entidades da [APF]; 

III - operacionalizar e manter centro de tratamento e resposta a incidentes ocorridos nas redes de 
computadores da Administração Pública Federal, direta e indireta, denominado CTIR.GOV; 

208. Duas normas complementares à referida IN GSI/PR 1/2008 (Anexo II, item 89) foram 
editadas com vistas a disciplinar a gestão de incidentes na APF: NC 5/IN01/DSIC/GSI/PR (Anexo 
II, item 102: Criação de ETIRs) e NC 8/IN01/DSIC/GSI/PR (Anexo II, item 105: Gestão de ETIR: 
Diretrizes para Gerenciamento de Incidentes em Redes Computacionais nos órgãos e entidades da 
APF). 

209. Recentemente, essa antiga IN foi revogada pela IN GSI/PR 1/2020 (Anexo II, item 95), 
que dispõe sobre a estrutura de gestão da SegInfo nos órgãos da APF, dedicando artigo específico 
às ETIRs: 

Art. 22. Todos os órgãos e entidades que possuem a competência de administrar a infraestrutura de 
rede de sua organização deverão criar Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos. 

§ 1º Deverá ser elaborado documento de constituição da Equipe de Tratamento e Resposta a 
Incidentes Cibernéticos, o qual designará suas atribuições e seu escopo de atuação. 

§ 2º A Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos será composta, 
preferencialmente, por servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo ou militares de carreira, 
com capacitação técnica compatível com as atividades dessa equipe. 
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§ 3º A atuação da Equipe será regida por normativos, padrões e procedimentos técnicos exarados 
pelo Centro de Tratamento e Resposta de Incidentes Cibernéticos do Governo, sem prejuízo das 
demais metodologias e padrões conhecidos. 

§ 4º As notificações enviadas pela Equipe ao Centro de Tratamento e Resposta à Incidentes 
Cibernéticos de Governo, bem como a troca de informações entre as Equipes existentes, devem 
seguir os formatos e os procedimentos que serão estabelecidos pelo Centro de Tratamento e 
Resposta de Incidentes Cibernéticos do Governo. 
5.2. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber) 

210. A preocupação com incidentes cibernéticos permeia algumas ações estratégicas da E-
Ciber (Anexo II, item 69: Decreto 10.222/2020), a exemplo da 2.3.3 (“Promover ambiente 
participativo, colaborativo, confiável e seguro, entre setor público, setor privado e sociedade”), 
cujo objetivo adviria do “acompanhamento contínuo e proativo das ameaças e dos ataques 
cibernéticos” e, em especial, de: 

- estimular o compartilhamento de informações sobre incidentes e vulnerabilidades cibernéticas; 

- realizar exercícios cibernéticos com participação de múltiplos atores; (...) 

- fortalecer o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo - CTIR Gov e 
mantê-lo atualizado em pessoal e material; 

- ressaltar o papel dos Centros de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - CSIRTs 
nacionais; (...) 

- incentivar a criação e a atuação de equipe de tratamento e resposta aos incidentes cibernéticos - 
ETIRs, com ênfase no uso de tecnologias emergentes; 

211. Tal preocupação também deriva da ação estratégica 2.3.5 (“Elevar o nível de proteção 
das Infraestruturas Críticas Nacionais”), que enumera, entre seus esforços: 

- incentivar a constituição de ETIRs; 

- estimular que as infraestruturas críticas notifiquem o CTIR Gov dos incidentes cibernéticos; e 

- incentivar a participação das infraestruturas críticas em exercícios cibernéticos. 

212. Paralelamente, o eixo temático 1.2 (“Universo conectado e seguro: prevenção e 
mitigação de ameaças cibernéticas”) lembra que “atividades preventivas baseadas nas avaliações de 
riscos podem reduzir o crescente número de incidentes cibernéticos, entretanto, não podem evitá-
los totalmente”, devendo-se, assim, “detectá-los com rapidez, minimizar a perda e a destruição que 
podem causar, atenuar os pontos fracos explorados e restaurar os serviços de [TIC]”. Esse trabalho 
é realizado pelas diversas ETIRs existentes nas organizações, públicas e privadas, e coordenado por 
dois centros nacionais: CTIR Gov, responsável pelas redes governamentais, e CERT.br, que atende 
quaisquer “redes conectadas à internet no País, mais voltado às redes comerciais e de instituições 
privadas”. 

213. A E-Ciber classifica os CSIRTs em oito tipos, de acordo com sua atuação: i) de 
responsabilidade nacional: CTIR Gov e CERT.br; ii) de coordenação internacional: 
CERT/Coordination Center, FedCirc e FIRST; iii) de infraestruturas críticas: Energia 
(CSIRTCemig), Financeiro (CSIRTs do BB, Caixa, BASA, BNB, BRB e BANESE), 
Telecomunicações (CTIR/Dataprev, GRA/Serpro e CSIRT Prodesp); iv) de provedores: CSIRT 
Locaweb e CSIRT HP; v) corporativos: CERT-RS, SEGTIC UFRJ e CSIRT Unicamp; 
vi) acadêmicos: CAIS/RNP, CEO/RedeRio, CERT-RS, CERT.Bahia, CSIRT POP-MG, CSIRT 
Unicamp, CSIRT USP, GSR/INPE, GRC/UNESP, NARIS/UFRN e TRI/UFRGS; vii) do Poder 
Público: Executivo (CTIR Gov), Legislativo (GRIS-CD) e Judiciário (GATI, CLRI e TRF-3); e 
viii) militares: Marinha (CTIM), Exército (CCTIR/EB) e Aeronáutica (CTIR.FAB). 

214. Além dos centros de responsabilidade nacional (CTIR Gov e CERT.br), destacam-se os 
de ICs, sobretudo os de telecomunicações, a exemplo do Grupo de Resposta a Ataques (GRA) do 
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Serpro (Seção 5.5) e do CTIR da Dataprev, que atendem as suas próprias redes e as dos seus 
clientes. 

215. Como é provável que as organizações experimentem ataques similares, a E-Ciber 
ressalta a necessidade de compartilhamento de informações sobre tratamentos realizados e lições 
aprendidas nos incidentes, visando-se “à atuação conjunta em prol da segurança cibernética”, 
criando-se “um ambiente colaborativo, do qual participem a administração pública, o setor privado, 
a academia e a sociedade em geral”. Aponta, ainda, a necessidade de fortalecimento e 
aperfeiçoamento dos “órgãos de governo que tratam das ameaças e que combatem os crimes 
cibernéticos”, além de recomendar que se outorgue “atuação em âmbito nacional” ao CTIR Gov, 
“órgão central do governo que coordena e realiza ações destinadas à gestão de incidentes 
computacionais” (Anexo, Parte II, item 1.2). 
5.3. CTIR Gov 

216. O CTIR Gov é um CSIRT de responsabilidade nacional47 de coordenação e realização 
de ações destinadas à gestão de incidentes computacionais (monitoramento, tratamento e resposta) 
em órgãos governamentais. Regimentalmente, insere-se na estrutura da CGCTIR/DSIC/GSI/PR 
(Seções 3.2 e 5.1). Mais informações estão disponíveis no sítio https://www.ctir.gov.br. 

217. Ele provê diversos serviços, entre os quais: notificação de incidentes; análise de 
incidentes; suporte à resposta a incidentes; coordenação na resposta a incidentes; distribuição de 
alertas, recomendações e estatísticas; cooperação com outras ETIRs (Figura 21). O recebimento de 
notificações, por exemplo, lhe permite atuar como ponto central de coordenação das ações de 
resposta a incidentes, coletando informações que podem ser utilizadas, também, para determinar 
tendências e padrões de atividades de ataques e para recomendar estratégias de prevenção 
adequadas para toda a APF. 

 
Figura 21 - Serviços providos pelo CTIR Gov. 
(Fonte: https://www.ctir.gov.br/sobre/#servicos) 

218. O sítio disponibiliza um painel, chamado “CTIR Gov Em Números”, com as 
“estatísticas resultantes do trabalho de detecção, triagem, análise e resposta a incidentes 
cibernéticos”2 (Figura 22). 
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Figura 22 - Notificações reportadas e incidentes/vulnerabilidades confirmados pelo CTIR 

Gov. 
(Fonte: Painel “CTIR Gov Em Números” [https://emnumeros.ctir.gov.br]) 

219. Para verificar algumas estatísticas, solicitou-se do CTIR Gov uma extração da base de 
dados utilizada para confeccionar esse painel, relativa aos anos de 2018 e 2019. A partir dos dados 
recebidos, foi gerado gráfico com os números de notificações, incidentes e vulnerabilidades (Figura 
23). 

 
Figura 23 - Notificações, incidentes e vulnerabilidades tratados pelo CTIR Gov em 2018 e 

2019. 
(Fonte: elaboração própria, com base na resposta ao Ofício de Requisição 6-12/2020) 

220. O sítio traz as seguintes definições: i) notificações: todos os eventos detectados e/ou 
reportados ao CTIR Gov pelo e-mail “ctir@ctir.gov.br”; ii) incidentes: notificações que, após 
triagem, são caracterizadas como evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à 
segurança dos sistemas de computação ou das redes de computadores; e iii) vulnerabilidades: 
notificações que, após triagem, são caracterizadas como fragilidade dos sistemas computacionais e 
redes de computadores que permitam a exploração maliciosa e acessos indesejáveis ou não 
autorizados2. 
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221. A Figura 23, no entanto, apresenta como “notificações” apenas os casos não 
enquadrados como “incidentes” ou “vulnerabilidades”. Para compatibilizá-la com a definição usada 
no painel do CTIR Gov, basta somar os três tipos. Assim, 2018 ficaria com 16.355 notificações 
(6.395 + 9.146 + 814) e 2019 com 25.008 (12.988 + 10.828 + 1.192). A Tabela 4 compara os 
números do painel (Figura 22) com aqueles obtidos a partir dos dados fornecidos pelo CTIR Gov 
(Figura 23). 

Tabela 4 - Painel “CTIR Gov Em Números” versus dados fornecidos pelo CTIR Gov. 
(Fonte: elaboração própria) 
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222. Percebe-se, então, que os números de “incidentes” e “vulnerabilidades” coincidem para 
2018 e apresentam pequena diferença para 2019 (10.742 para 10.828 e 1.191 para 1.192, 
respectivamente). Os números de “notificações” divergiram um pouco mais. Essas variações, no 
entanto, possivelmente devem-se apenas à diferença no tratamento dos mesmos dados pelas 
equipes do CTIR Gov e da auditoria. 

223. Esses dados mostram, também, que, de 2018 para 2019, o número de notificações 
cresceu 52,9% (16.355 para 25.008), o de incidentes 18,4% (9.146 para 10.828) e o de 
vulnerabilidades 46,4% (814 para 1.192), sendo que, nesse último ano, do total de notificações 
(25.008), menos da metade acabaram sendo confirmadas como incidente ou vulnerabilidade 
(10.828 + 1.192 = 12.020). 

224. Superada a análise dos dados recebidos, foram tabuladas as quantidades de incidentes e 
de vulnerabilidades por classe, para 2018 e 2019 (Tabela 5). Destaca-se o aumento nas ocorrências 
de “Scan” (86%) e de “Abuso de sítio” (53,5%). Os valores totais correspondem ao somatório dos 
incidentes e vulnerabilidades da Tabela 4: 2018: 9.960 (9.146 + 814); 2019: 12.020 (10.828 + 
1.192). 

Tabela 5 - Variação percentual dos incidentes e vulnerabilidades de 2018 para 2019. 
(Fonte: elaboração própria) 

Classe do 
incidente/vulnerabilidade 2018 2019 Variação 

(%) 
Abuso de sítio 1.940 2.978 +53,5 
Fraude 2.651 2.200 -17,0 
Indisponibilidade 1.252 1.216 -2,9 
Malware* 446 352 -21,1 
Scan** 702 1.306 +86,0 
Vazamento de informação 1.793 2.421 +35,0 
Outros incidentes 362 355 -1,9 
Subtotal (incidentes) 9.146 10.828 +18,4 
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Vulnerabilidade DDoS*** 807 1.175 +45,6 
Vulnerabilidade 
SSL/TLS**** 7 10 +42,9 

Outras vulnerabilidades 0 7 - 
Subtotal 
(vulnerabilidades) 814 1.192 +46,4 

TOTAL 9.960 12.020 +20,7 
*Software malicioso, do inglês malicious software. 
**Varredura de rede para mapear computadores ativos e serviços neles disponíveis. 
***Negação de Serviço (Distribuída) / (Distributed) Denial of Service 
****Secure Socket Layer/Transport Layer Security 

225. A seu turno, a Tabela 6 detalha os incidentes da classe “Abuso de sítio” (caracterizados 
pelo comprometimento da segurança de servidores web ou pela desfiguração do conteúdo de 
páginas da Internet). Percebe-se que, de 2018 para 2019, aumentaram significativamente os casos 
de “Exposição de código” (668%) e de “Abuso de fórum/comentários” (757,1%). Os valores totais, 
naturalmente, são os mesmos da Tabela 5: 2018: 1.940; 2019: 2.978. 

Tabela 6 - Variação percentual dos incidentes da classe “Abuso de sítio” de 2018 para 2019. 
(Fonte: elaboração própria) 

Tipo de “Abuso 
de sítio” 2018 2019 Variação 

(%) 
Desfiguração de 
sítio 1.568 1.392 -11,2 

Exposição de 
código 75 576 +668,0 

Listagem de 
diretório 127 505 +297,6 

Spamdexing 54 159 +194,4 
Possível 
vulnerabilidade 57 148 +159,7 

Abuso de 
fórum/comentários 14 120 +757,1 

Redirecionamento 
de página 21 19 -9,5 

Conteúdo 
incompatível 6 29 +383,3 

Cross Site 
Scripting (XSS) 18 17 -5,6 

Mineração de 
criptomoeda 0 1 - 

Outros 0 12 - 
Total 1.940 2.978 +53,5 

226. A Figura 24 contém os gráficos correspondentes às informações das Tabelas 5 e 6, ou 
seja, as distribuições dos incidentes e vulnerabilidades por classe e, também, por tipo específico 
dentro da classe “Abuso de Sítio”, para 2018 e 2019, ambos conforme a classificação adotada pelo 
CTIR Gov. 
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Figura 24 - Incidentes e vulnerabilidades por classe e por tipo dentro da classe “Abuso de 

Sítio”. 
(Fonte: elaboração própria, com base na resposta ao Ofício de Requisição 6-12/2020) 

227. Verifica-se que os incidentes mais comuns foram do tipo “Desfiguração de sítio” (o 
atacante “picha” ou altera conteúdo de páginas na Internet), “Exposição de código” (o atacante 
consegue obter conteúdo de código fonte de programas ou de arquivos de configuração de 
servidores na Internet) e “Listagem de diretório” (o atacante consegue listar diretórios em 
servidores na Internet, facilitando, assim, a descoberta de arquivos com informações sensíveis). 

228. O planejamento inicial do levantamento incluía subdividir esses dados por órgão da 
APF, de modo a permitir uma percepção mais individualizada dos incidentes notificados por cada 
um. Apesar de essa “individualização” dos incidentes reportados não refletir, necessariamente, um 
indicador de risco, certamente poderia dar uma ideia da proatividade das respectivas ETIRs. 

229. Entretanto, face à alegação do CTIR Gov de que isso poderia afetar negativamente a 
necessária relação de confiança que os órgãos sob sua coordenação lhe rendem, a equipe de 
auditoria decidiu fazer essa ressalva na solicitação (Ofício de Requisição 6-12/2020 – peça 28, p. 1, 
item 2.3), sem óbice de, no futuro, buscar a concordância dos órgãos com a realização desse 
procedimento. 
5.4. CERT.br 

230. O CERT.br mantém estatísticas sobre notificações de incidentes a ele reportados de 
forma voluntária (Figura 25)xliv. Verifica-se a ocorrência de um pico no número de ataques em 
2014, possivelmente em decorrência da Copa do Mundo de Futebol, sediada no Brasil naquele ano. 
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Figura 25 - Total de incidentes reportados ao CERT.br por ano. 

(Fonte: https://www.cert.br/stats/incidentes) 

231. A Figura 26 apresenta a distribuição dos incidentes reportados ao CERT.br, por tipo de 
ataque, no ano de 2019. Diferentemente do perfil dos incidentes tratados pelo CTIR Gov (Figura 
24), percebe-se que os ataques mais prevalentes foram do tipo “Scan” (46,8%), varredura da rede 
para mapear os computadores ativos e os serviços neles disponíveis (primeiro passo dos atacantes 
para identificar potenciais alvos vulneráveis), e “DoS” (34,4%), acrônimo para “negação de 
serviço” (Denial of Service), no qual o atacante utiliza um computador ou um conjunto de 
computadores/dispositivos para tirar de operação (“derrubar”) um serviço, um computador ou, até 
mesmo, uma rede inteira. 

 
Figura 26 - Distribuição dos incidentes reportados ao CERT.br por tipo de ataque em 2019. 

(Fonte: https://www.cert.br/stats/incidentes/2019-jan-dec/tipos-ataque.html) 

232. Diferentemente do GSI/PR, que usa a sigla nacional (ETIR) para denominar as equipes 
de tratamento e resposta a incidentes, o CERT.br adota a internacional (CSIRT), por entender que a 
primeira não é reconhecida fora do Brasil, sendo que a maior parte dos incidentes é global e requer 
coordenação em nível internacional. O centro disponibiliza, em seu sítio, uma lista com as 
informações de contato dos principais CSIRTs brasileiros, de organizações privadas e públicas, 
incluindo o CTIR Govxlv. 

233. De acordo com o CERT.br, os “CSIRTs trabalham de forma cooperativa e 
colaborativa”, trocando informações e apoiando uns aos outros, sendo que “não há um esquema de 
hierarquia ou de coordenação centralizada”. Nesse contexto, o centro entende que “auxilia os 
[outros] times a prestarem o melhor serviço possível, apoiando na análise e identificação de 
incidentes”, mas que não os controla, dita regras ou coordena o trabalho de terceiros. Complementa 
que “a nenhum CSIRT é requerido que se reporte obrigatoriamente ao CERT.br” (peça 35, p. 8-9). 
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5.5. Serpro 

234. O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) é uma empresa pública federal 
criada pela Lei 4.516/1964, atualmente regida pela Lei 5.615/1970 (Anexo II, itens 2 e 3) e 
vinculada ao ME (Anexo II, item 55: Decreto 9.660/2019, Anexo, art. único, inciso VII, alínea “t”). 
O art. 57 da Lei 9.649/1998 promoveu alterações quanto ao exercício e às demonstrações 
financeiras (Anexo II, item 7). 

235. Dentro da sua estrutura, a unidade responsável por lidar com as questões de SegInfo e 
de SegCiber é a Superintendência de Segurança da Informação – Supsi (peça 34, p. 38-41, item 
2.2), subordinada à Diretoria de Operações (Diope). A Supsi é composta de três subunidades: 
Departamento de Direcionamento Tecnológico e Gestão de Soluções de Segurança da Informação 
(SIDGS), Departamento de Gestão de Segurança Cibernética (SISEG) e Departamento de Gestão 
da Segurança da Informação e da Continuidade de Negócios (SIGSC). A Figura 27 mostra o 
organograma do Serpro. 

 
Figura 27 - Organograma do Serpro. 

(Fonte: https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura-
organizacional – adaptado) 

236. Devido à sua expertise, a Supsi costuma participar de diversas iniciativas 
governamentais nas áreas de SegInfo/SegCiber, contribuindo ativamente com a elaboração de 
políticas e outros normativos, a exemplo da PNSI, da E-Ciber e da Política Nacional de Segurança 
das Infraestruturas Críticas – PNSIC (Anexo II, item 53: Decreto 9.573/2018). Também faz parte 
do grupo de segurança coordenado pela SGD e participou dos exercícios de simulação de ataques 
cibernéticos às infraestruturas críticas nacionais (Guardião Cibernético), coordenados pelo 
ComDCiber, nos anos de 2018 e 2019 (peça 34, p. 42-43, item 2.5). 

237. Recentemente, o Serpro evoluiu seu antigo GRA para um SOC, com o objetivo de tratar 
incidentes da própria empresa e de seus clientes, de forma preventiva e proativa, incluindo 
eventuais vazamentos de dados pessoaisxlvi. 
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238. O Serpro classifica as atividades diárias executadas no SOC em: i) monitoração e 
bloqueio de atividades maliciosas; ii) manutenção, melhoria de ferramentas e automação; 
iii) tratamento de incidentes; e iv) gestão de vulnerabilidades. Com ele, a empresa busca agilizar o 
tratamento de incidentes com processos padronizados, prevenir ameaças atuando proativamente, 
facilitar a realização de auditorias e melhorar as tomadas de decisão sobre riscos de SegInfo (peça 
36, p. 208 e 210). 
5.6. Pesquisa com as ETIRs 

239. Com objetivo de avaliar a capacidade de resposta da APF a incidentes de SegInfo e a 
ataques cibernéticos, a equipe de fiscalização realizou pesquisa com as ETIRs sob coordenação do 
CTIR Gov com base em três normas específicas do GSI/PR: NCs 5, 8 e 21/IN01/DSIC/GSI/PR 
(Anexo II, itens 102, 105 e 118). 

240. Das 498 organizações públicas que responderam o ciclo 2018 do levantamento 
integrado de governança (Figura 16)54, 348 são ligadas ao Poder Executivo e, portanto, devem 
seguir os ditames tanto da PNSI quanto das referidas normas do GSI/PR. 

241. O CTIR Gov, entretanto, respondeu a requisição desta equipe de auditoria fornecendo 
uma relação com os contatos de apenas 99 ETIRs sob sua coordenação, ligadas aos três poderes do 
Estado. Dessas 99, ainda, somente 88 continham endereços de e-mail válidos, com o restante 
apresentando falhas diversas no envio, desde endereços de e-mail inexistentes até casos de 
endereços com as terminações de ministérios que sequer existem mais, como os Ministérios do 
Trabalho e Emprego, do Trabalho e Previdência Social e da Cultura. 

242. Não sem motivo, portanto, o próximo ciclo (2021) do levantamento integrado de 
governança voltará a incluir item específico sobre ETIR na questão sobre gestão de incidentes, em 
consonância com a PNSI (Anexo II, item 54: Decreto 9.637/2018, art. 15, inciso VII). 

243. Assim, incluindo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que ficou sabendo 
da realização da pesquisa e solicitou sua inclusão como respondente, o questionário foi enviado 
para um total de 89 ETIRs, tendo recebido trinta respostas completas, além de quatro incompletas 
(Banco do Brasil, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, MJSP e Ministério do Turismo). 

244. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (SRFB) não respondeu e informou 
que terceiriza junto ao Serpro o respectivo tratamento e resposta a incidentes em redes 
computacionais. Ademais, criticou o modelo no qual o órgão normatizador obriga que os órgãos 
sob sua supervisão criem uma estrutura formal, opinando que o ideal seria apenas definir processos, 
indicadores e resultados (peça 35, p. 13-14). 

245. O questionário da pesquisa (Anexo V) foi estruturado em três seções: 1) Identificação, 
recursos e estrutura; 2) Serviços e resultados; e 3) Comentários. Os resultados são detalhados a 
seguir. 

5.6.1. Subseção “Identificação, recurso e infraestrutura” 

246. A NC 5/IN01/DSIC/GSI/PR (Anexo II, item 102) define quatro possíveis modelos de 
implementação para as ETIRs (“utilizando a equipe de TI”, “centralizado”, “descentralizado” ou 
“combinado ou misto”), preconizando que cada órgão deve escolher aquele que melhor se adeque 
às suas necessidades e limitações. A norma recomenda, entretanto, que aqueles que optem, 
inicialmente, pela implantação do modelo “utilizando a equipe de TI”, com perfil mais reativo, 
devem, assim que possível, migrar para algum dos demais modelos (itens 7 e 10.1). 

247. A Figura 28 mostra que o modelo “utilizando a equipe de TI” é o mais adotado pelos 
respondentes da pesquisa, provavelmente devido à dificuldade de se alocar pessoal qualificado com 
dedicação exclusiva às atividades de tratamento e resposta a incidentes, conforme alguns relataram. 
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Figura 28 - Pesquisa ETIRs - Modelo de implementação. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 1.2 da “Pesquisa ETIRs”) 

248. A seu turno, relativamente à autonomia das ETIRs, a NC 5/IN01/DSIC/GSI/PR (Anexo 
II, item 102) define três possíveis modelos: “autonomia completa”, “autonomia compartilhada” e 
“sem autonomia”. Essa autonomia se refere ao nível de responsabilidade que a equipe possui sobre 
as atividades de resposta e tratamento de incidentes e o seu nível de controle no relacionamento 
com os componentes da organização (item 9). 

249. A Figura 29 mostra que a grande maioria dos respondentes adota o modelo de 
“autonomia compartilhada”, no qual a ETIR trabalha em acordo com os outros setores da 
organização, sendo apenas um membro no processo decisório sobre as medidas a serem adotadas 
em cada incidente. 

 
Figura 29 - Pesquisa ETIRs - Autonomia. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 1.3 da “Pesquisa ETIRs”) 

250. A NC 5/IN01/DSIC/GSI/PR também recomenda que “preferencialmente a Equipe deve 
ser composta por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou militares de carreira, conforme 
o caso, com perfil técnico compatível, lotados nos seus respectivos órgãos” (item 10.2). 

251. A Figura 30 mostra, porém, que mais da metade (54%) das ETIRs não conta com 
nenhum profissional (servidor ou funcionário público ocupante de cargo efetivo ou militar de 
carreira) em regime de dedicação exclusiva, o que é explicado pela dificuldade de alocação de 
profissionais qualificados. 
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Figura 30 - Pesquisa ETIRs - Número de profissionais com dedicação exclusiva. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 1.4 da “Pesquisa ETIRs”) 

252. Por meio de questão aberta, a pesquisa colheu informações a respeito dos recursos de TI 
utilizados pelas ETIRs para o gerenciamento dos incidentes de SegInfo (Anexo V, questão 1.5). As 
respostas mostraram que as equipes utilizam recursos diversos, dentre os quais se destacam: i) para 
recebimento de notificações de incidentes: correio eletrônico; ii) para registro e acompanhamento 
dos incidentes notificados/detectados: soluções de gerenciamento de serviços de TI; e iii) para 
tratamento e resposta, reativa ou proativa, aos incidentes registrados: soluções de segurança e de 
monitoramento de eventos de rede, tais como antivírus, antispam, firewall, SIEM (Security 
Information and Event Management), IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion 
Prevention System). 

253. O Anexo A da NC 5/IN01/DSIC/GSI/PR também traz um modelo de ato normativo de 
constituição da ETIR que os órgãos da APF devem elaborar e publicar. Segundo a pesquisa, apenas 
metade dos respondentes anexou tal documento (Anexo V, questão 1.6). Apesar de esta equipe de 
auditoria não ter analisado o conteúdo dos normativos apresentados, verificou que, em três casos, o 
documento anexado se tratava, na verdade, da política de SegInfo do órgão. 

5.6.2. Subseção “Serviços e resultados” 

254. A NC 8/IN01/DSIC/GSI/PR (Anexo II, item 105) enumera alguns serviços adicionais 
que a ETIR pode oferecer à sua comunidade (item 7.2). A Figura 31 mostra quantas ETIRs, dentre 
as que responderam o questionário da pesquisa, oferecem cada um daqueles serviços. 

 
Figura 31 - Pesquisa ETIRs - Serviços adicionais oferecidos pelas ETIRs. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 2.1 da “Pesquisa ETIRs”) 

255. A seu turno, a NC 21/IN01/DSIC/GSI/PR (Anexo II, item 118) enumera alguns 
incidentes de segurança caracterizados como eventos contrários ao ordenamento jurídico em vigor 
(item 5). 
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256. A Figura 32, então, mostra quantas ETIRs, dentre as que responderam o questionário da 
pesquisa, já registraram esses e outros eventos. O evento mais registrado foi “invasão de 
dispositivo informático”, nos termos do art. 154-A do Código Penal: 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, 
mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir 
dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita (...). 

 
Figura 32 - Pesquisa ETIRs - Tipos de incidentes já registrados pelas ETIRs. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 2.2 da “Pesquisa ETIRs”) 

5.6.3. Subseção “Comentários” 

257. Esta seção era composta por três questões abertas, as quais permitiam que as equipes 
expressassem livremente suas opiniões, sugestões e dificuldades. A Tabela 7 destaca os principais 
desafios, deficiências e pontos de atenção indicados pelas ETIRs (Anexo V, questão 3.1). 

Tabela 7 - Desafios, deficiências e pontos de atenção indicados pelas ETIRs respondentes. 
(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 3.1 da “Pesquisa ETIRs”) 

Insuficiência de recursos humanos 
Necessidade de capacitação dos integrantes da equipe 
Indisponibilidade de recursos financeiros 
Indisponibilidade de ferramentas e recursos tecnológicos para a equipe 
Necessidade de utilização de inteligência artificial na segurança da informação 
Inexistência de equipe formalmente constituída 
Necessidade de definição e formalização do processo de tratamento e resposta 
a incidentes 
Necessidade de melhoria do processo 
Ausência de processo padronizado na APF 
Falta de conscientização e cultura de SegInfo 
Novas ameaças 
Riscos de novos serviços e de novas tecnologias 
Necessidade de adequação à LGPD 
Necessidade de adequação à LAI 
Aumento do número de incidentes 
Aumento da complexidade dos ataques 
Riscos dos sistemas legados 
Falta de proatividade no tratamento de vulnerabilidades 
Dilema segurança versus usabilidade 
Inefetividade das normas 
Falta de apoio da alta administração 

258. A respeito da insuficiência de recursos humanos, os respondentes declararam 
preocupação, especificamente, quanto à insuficiência de pessoal qualificado, em regime de 
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dedicação exclusiva, pertencentes à carreira ou ao quadro próprio do órgão. Além disso, apontaram 
o desafio de se manter uma equipe disponível em tempo integral (24x7) e o risco de se utilizar 
mão-de-obra terceirizada. 

259. A Figura 33 apresenta uma nuvem na qual o tamanho das palavras ou expressões é 
proporcional ao número de vezes que essas foram citadas nas respostas à referida questão 3.1. 

 
Figura 33 - Pesquisa ETIRs - Desafios, deficiências e pontos de atenção. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 3.1 da “Pesquisa ETIRs”) 

260. Além disso, destaca-se que muitas dessas respostas são reforçadas por dificuldades 
encontradas, também, pelo CERT.br, como falta de pessoal qualificado e pessoal dedicado 
integralmente ao trabalho de tratamento e resposta a incidentes (peça 35, p. 9): 

- Falta de pessoal nas equipes, que em geral não possuem pessoal 100% dedicado ao tratamento de 
incidentes. 
- Falta de qualificação prévia dos analistas, principalmente no que diz respeito à compreensão de 
protocolos Internet e Administração de Sistemas e Redes. Embora vejamos muito enfoque em 
treinamentos de segurança, o que realmente faz falta é uma base sólida de redes e sistemas. 
- Falta de apoio da administração superior para auxiliar o CSIRT a convencer outras áreas das 
organizações a implementarem uma melhor postura de segurança. 

261. De igual modo, em resposta ao item 3.2.1 do Ofício de Requisição 7-12/2020, o 
CEPESC/Abin/PR afirmou que “entre as principais deficiências relacionadas a questões de 
segurança e inteligência cibernética no âmbito da APF está a carência de recursos humanos 
especializados”, tendo apontado, então, duas possíveis estratégias de mitigação: i) criação de 
carreira específica para SegCiber na APF, com remuneração compatível com o mercado; ii) criação 
de cursos específicos na área de SegCiber, tanto técnicos como acadêmicos (peça 34, p. 54). 

262. As vulnerabilidades técnicas apontadas pelos respondentes (Anexo V, questão 3.2) 
serão relatadas em subitem próprio (Seção 5.7.1). 

263. Das respostas à última questão da pesquisa (Anexo V, questão 3.3), destacam-se, de 
alguns comentários, trechos que reforçam pontos já expostos neste relatório (Tabela 8). 

Tabela 8 - Trechos de comentários expressos pelas ETIRs respondentes. 
(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 3.3 da “Pesquisa ETIRs”) 

Necessidade de formalizar a ETIR 
Necessidade de colaboração entre as ETIRs da APF 
Necessidade de compartilhar conhecimento adquirido nos incidentes 
Necessidade de investir em qualificação técnica da mão-de-obra de SegInfo 
Necessidade de atrair e premiar servidores de outras áreas que se especializam 
em SegCiber 
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Evolução de ataques de phishing por meio de aplicativos de dispositivos 
móveis 
Necessidade de reforço de pessoal nas equipes de SegInfo 
Governança de SegInfo ainda é incipiente na APF e não é dada a devida 
importância ao tema, tendo em vista os possíveis impactos que ataques 
cibernéticos podem causar na continuidade da atividade finalística das 
organizações 
Alta administração, geralmente, está pouco comprometida com a gestão de 
SegInfo 
Alta administração entende que SegInfo é uma questão delegada à TI 
Necessidade de aferir segurança do código no processo de desenvolvimento de 
software, como forma de reduzir vulnerabilidades nas aplicações 
Sistemas construídos com objetivo de alcançar apenas aspectos funcionais, 
ignorando aspectos de segurança 
Dificuldade da adequação na segurança de sistemas legados 
Falta de conscientização dos usuários e dos profissionais de TI a respeito da 
importância do cumprimento dos normativos 

264. Por último, destaca-se uma sugestão por maior integração entre as equipes com objetivo 
de favorecer o compartilhamento de informações sobre ameaças que afetam ou são direcionadas à 
APF. A ampliação de uma rede de ETIRs para troca de conhecimento de forma estruturada e 
automatizada fortalece a segurança do governo e de suas infraestruturas críticas. 
5.7. Ataques, vulnerabilidades e medidas de tratamento, resposta e mitigação 

265. Um dos objetivos deste levantamento foi identificar os principais ataques e 
vulnerabilidades de SegInfo/SegCiber aos quais os órgãos da APF estão expostos, bem como as 
medidas de tratamento, resposta e mitigação adotadas. 

266. Nesse sentido, além das respostas recebidas dos órgãos e de alertas emitidos por 
entidades e empresas especializadas no tema, a pesquisa com as ETIRs foi o principal instrumento 
de coleta de informações, uma vez que recebeu respostas diretamente dos gestores que lidam 
diretamente, no seu dia a dia, com a atividade maliciosa. 

5.7.1. Questão 3.2 da pesquisa sobre ETIRs 

267. Na subseção de comentários, a pesquisou questionou as ETIRs a respeito das principais 
vulnerabilidades técnicas que os atacantes buscam explorar, bem como das respectivas estratégias 
de tratamento adotadas pelas equipes. A Tabela 9 traz uma síntese das respostas para a questão 3.2. 

Tabela 9 - Principais vulnerabilidades técnicas e ataques indicados pelas ETIRs 
respondentes. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 3.2 da “Pesquisa ETIRs”) 
Exploração de vulnerabilidades conhecidas em geral 
Exploração de vulnerabilidades conhecidas em sistemas e aplicações web, 
incluindo desfiguração de sítios e injeção de código malicioso 
Exploração de vulnerabilidades de sistemas legados e de softwares obsoletos e 
desatualizados 
Exploração de vulnerabilidades de código desenvolvido internamente 
Ataques de engenharia social para disseminação de malware (phishing, 
ransomware etc.) 
Vazamento de informações, incluindo informações pessoais, credenciais e 
senhas de usuários 
Utilização de senhas fracas 
Varredura (scan) de redes e serviços 
Falta de conscientização de usuários, de desenvolvedores e de outros 
profissionais de TI 
Má configuração de sistemas e redes 
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Ataques de negação de serviço (DoS) 
Ataques de força bruta para quebrar senhas 

268. A Figura 34 apresenta uma nuvem na qual o tamanho das palavras ou expressões é 
proporcional ao número de vezes que essas foram citadas nas respostas à referida questão 3.2. 

 
Figura 34 - Pesquisa ETIRs - Vulnerabilidades técnicas. 

(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 3.2 da “Pesquisa ETIRs”) 

269. A Tabela 10 apresenta as estratégias de tratamento e mitigação das vulnerabilidades 
citadas pelos respondentes, que podem ser divididas em três tipos (“prevenção”, “defesa” e 
“reação”). 

Tabela 10 - Estratégias de tratamento e mitigação citadas pelas ETIRs respondentes. 
(Fonte: elaboração própria, com base nas respostas à questão 3.2 da “Pesquisa ETIRs”) 

Gestão de riscos, com mapeamento de ativos críticos 
Identificação e análise de ameaças e de 
vulnerabilidades 
Testes de penetração (pentests) 
Controle de acesso à Internet 
Emissão de alertas de atividades maliciosas 
Atualização de sistemas e softwares, incluindo 
aplicação de patches de atualização e de correção de 
vulnerabilidades 
Aprimoramento do processo de software 
Autenticação multifator (Multi-Factor 
Authentication – MFA) 

Prevenção 

Trabalhos de conscientização de usuários, de 
desenvolvedores e de outros profissionais de TI (e.g. 
campanhas de conscientização, cursos, palestras e 
divulgação de instruções e informações por meio de 
boletins internos) 
Arquitetura de segurança de perímetro e de defesa 
em profundidade 
Firewall de rede e de aplicações web 
IPS (Intrusion Prevention System) 
Soluções de proteção de correio eletrônico, como 
antispam 
Soluções de proteção de endpoints, como antivírus 
Monitoramento de logs de estações de trabalho 
Monitoramento de logs de servidores 

Defesa 

Monitoramento de tráfego de rede 
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Backups regulares 
Monitoração e bloqueio de endereços IP maliciosos 
por meio de firewall Reação Identificação da origem, com a consequente 
notificação do provedor 

5.7.2. CERT.br 

270. Destaca-se que algumas das vulnerabilidades citadas pelas equipes respondentes foram 
igualmente citadas pelo CERT.br, a exemplo de problemas relativos à autenticação de usuários e à 
desatualização de softwares e dispositivos (peça 35, p. 9-10): 

De maneira geral vemos que a maioria dos incidentes reportados ao CERT.br exploram dois 
problemas: 
- Uso de senhas fracas e falta de autenticação em múltiplos fatores (MFA). 
- Exploração de vulnerabilidades para as quais já existem atualizações. Em redes de governo, por 
exemplo, é muito comum termos sistemas de CMS [Content Management System], como 
wordpress/joomla, desatualizados e explorados pelos atacantes. 
Se tivéssemos uma recomendação para todas as redes seria: 
- Apliquem todos os patches e implementem MFA em todos os serviços expostos à Internet 
(Webmail, interfaces de gerências, servidores, roteadores, IoT, etc) 

5.7.3. Serpro 

271. A Supsi do Serpro, por sua vez, em reunião com a equipe de fiscalização, apontou 
entender que a principal vulnerabilidade da APF, especialmente nos Ministérios, é o uso de 
tecnologias obsoletas. 

272. A empresa, custodiante de importantes bases de dados da Administração Pública, a 
exemplo das bases de dados fiscais da SRFB e financeiros da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), também vem demonstrando preocupação em se preparar para a entrada em vigor da LGPD, 
inclusive com a organização de eventos e seminários com essa temáticaxlvii. 

5.7.4. E-Ciber 

273. A E-Ciber também aponta como vulnerabilidade a possibilidade de monitoração ou 
interceptação ilegal da comunicação, a qual, “de forma pontual, pode não ser evitada pelas políticas 
de segurança cibernética adotadas tanto pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto 
por parte de outros atores”, podendo ocorrer das seguintes formas (Anexo II, item 69: Decreto 
10.222/2020, Anexo, Parte II, item 1.2): 
- dispositivos pessoais ou organizacionais, infectados com malware ou monitorados diretamente; 
- roteador wi-fi, infectado com malware ou controlado por terceiros; 
- provedores de internet infectados, seja por intenções próprias ou de terceiros; 
- ponte de rede nacional (gateway), independente de localização do interceptado; 
- cabos com derivação para desvio das comunicações; 
- website do serviço utilizado; e 
- qualquer um dos serviços que armazena ou roteia sua comunicação. 

5.7.5. Anatel 

274. Com relação a esse risco, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) conduziu a 
Consulta Pública 13/2020xlviii, com objetivo de (grifos nossos): 

1.1. Estabelecer requisitos mínimos de segurança cibernética para equipamentos terminais que se 
conectam à Internet e para equipamentos de infraestrutura de redes de telecomunicações, visando 
minimizar vulnerabilidades por meio de atualizações de software/firmware ou por meio de 
recomendações em configurações e em seus mecanismos de gerenciamento remoto. 

275. Essa consulta recebeu contribuições até 17/5/2020xlix e resultou na aprovação de 
normativo que levou em consideração a E-Ciber (Anexo II, item 69: Decreto 10.222/2020) e 
estabeleceu requisitos gerais e específicos relacionados à segurança dos equipamentos (atualização 
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do software/firmware; instalação e operação; acesso ao equipamento; interfaces/portas de 
comunicação; dados sensíveis e informações pessoais; capacidade de mitigação de ataques) e às 
próprias empresas fornecedoras62. 

5.7.6. ITI 

276. Por meio de nota técnica, o instituto apontou para a possível necessidade de mudança 
dos algoritmos de chaves públicas mais utilizados, inclusive aqueles usados no âmbito da ICP-
Brasil, em virtude do fato de que os processos matemáticos utilizados nos algoritmos criptográficos 
atuais deixarão de representar desafios computacionais inviáveis para os computadores quânticos, 
que devem se tornar operacionais e eficientes nos próximos anos (peça 33, p. 10-12). 

277. Nessa nota e, também, em parecer técnico enviado à equipe de auditoria, o ITI alertou, 
ainda, que métodos de identificação do usuário, tais como senha e biometria, assim como a 
tecnologia blockchain, não são capazes de, por si só, garantir a autoria e a integridade de 
documentos eletrônicos, sendo tal garantia possível apenas por meio da “assinatura digital” (peça 
33, p. 13, 15-16 e 66-74). 

278. Além disso, o Presidente do ITI, em audiência pública da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal (CRE), em 2019, alertou que: i) “a lei que 
instituiu a ICP-Brasil (...) não é adequada para os dias de hoje”; ii) “a ICP-Brasil é a única 
infraestrutura que assegura plena validade jurídica a atos e negócios eletrônicos”, pois “garante 
autenticidade, não repúdio, integridade e confidencialidade”; e iii) “no mundo de hoje, não há mais 
espaço para discussões sobre dar integridade e autenticidade, por força de lei, a login e senha, pois 
a alta probabilidade de invasão dos computadores e das bases de dados por hackers (...) torna esse 
sistema vulnerável”l (peça 41, p. 625-628). 

279. Esse pode ser considerado um caso típico do dilema segurança versus facilidade de uso, 
que justifica, inclusive, a realização futura de trabalho específico para avaliar, com mais 
profundidade, o uso de assinaturas digitais da ICP-Brasil frente aos outros dois novos tipos de 
assinatura eletrônica, “simples” e “avançada”, instituídos pela recente MPV 983/2020 (Anexo II, 
item 25). Destarte, com vistas a verificar esses aspectos, sugere-se ação na estratégia de atuação do 
TCU em SegInfo/SegCiber (Capítulo 8, “Auditoria sobre identidade digital e assinatura digital”). 

280. Quanto à LGPD, o ITI indicou que tecnologias criptográficas “são fundamentais para se 
garantir autenticações seguras no acesso a dados pessoais e assinaturas de consentimentos de 
coleta, uso, compartilhamento e demais tratamentos de dados pessoais”. Ademais, o instituto 
demonstrou preocupação com a possibilidade de ataques a redes 5G/IoT mal implementadas (peça 
33, p. 14-17). 

5.7.7. CEPESC 

281. Por meio do Ofício de Requisição 7-12/2020, questionou-se o CEPESC/Abin/PR acerca 
da “evolução e [d]as tendências atuais dos comportamentos e mecanismos utilizados nas principais 
atividades maliciosas cibernéticas que representam ameaças à segurança cibernética nacional” 
(peça 32, p. 1, item 3.2.2). Em resposta, aquele centro informou que (peça 34, p. 55, item 3.2.2): 

As ameaças à segurança da sociedade e do Estado, foco da atenção dos órgãos de Inteligência, 
estão migrando para o meio digital. A evolução tecnológica e o barateamento dos recursos 
informáticos têm reduzido a barreira de entrada para atores adversos praticarem suas ações no 
ambiente digital. O ambiente cibernético pode ser usado para a realização d[e] ameaças à soberania 
nacional. 

282. O CEPESC acrescentou que, quanto a “tendências de comportamentos e mecanismos, 
percebe-se uma sofisticação das técnicas utilizadas em simultaneidade com a diversificação dos 
propósitos”. Por exemplo, em uma intrusão cibernética em infraestrutura de TI de um órgão 
estratégico, malwares podem ser empregados para propósitos diversos, tais como (peça 34, p. 55-
56, item 3.2.2): 

(...) espionagem de informações estratégicas do Estado, com implicações à segurança, à soberania 
ou, até, econômico-comerciais; divulgação de informações sensíveis do Estado com motivações 
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político-ideológicas; criptografia dos arquivos (ransonware) causando paralisação das atividades 
do órgão; roubo de dados de cidadãos para prática de fraudes diversas; ou roubo de credenciais de 
servidores públicos para realização de atividades espúrias. 

Em relação ao roubo de credenciais, percebe-se, no mundo todo, aumento das tentativas de 
phishing direcionadas a órgãos públicos (...) [com vistas a obter] (...) acesso à caixa de e-mail 
corporativa de um servidor público e pode[r] enviar spam a partir dela, com muito mais 
credibilidade. Ao receber um email de uma conta corporativa de órgão público, a vítima em 
potencial irá, provavelmente, assumir o email como legítimo e também será infectada. O chamado 
BEC (Business Email Compromise) é um ataque em evidência no mundo da segurança cibernética 
atual. 

283. Aduziu que “órgãos que lidam com informações mais sensíveis são alvos de maior valor 
agregado aos atores maliciosos que, portanto, empregam técnicas mais sofisticadas” e menos 
comuns, a exemplo de “fileless malwares, RAM [Random Access Memory] memory scrapping, 
DNS [Domain Name System] exfiltration/tunneling”, em ataques direcionados, tornando “difícil 
perceber a informação sendo exfiltrada”. Ademais, os criminosos mais especializados usam meios 
incomuns de comunicação e “empregam criptografia na comunicação e nos arquivos enviados” 
(peça 34, p. 56, item 3.2.2). 

284. Desse modo, o centro recomenda que “o Estado também deve empregar recursos 
adequados para proteção de suas informações” estratégicas, sendo que, para isso, “a Abin, por meio 
do Cepesc, produz dispositivos criptográficos e os disponibiliza para a APF, mediante convênio”. 
Por fim, o centro frisa que “é importante que as entidades da APF sigam as recomendações do 
documento ‘Requisitos Mínimos de Segurança da Informação aos Órgãos da Administração 
Pública federal’ (2017), publicado pelo GSI/PR”, que “traz diversas recomendações práticas cuja 
aplicação traria ganhos à maturidade da segurança cibernética dos órgãos e de toda a APF” (peça 
34, p. 56, item 3.2.2). 

5.7.8. GSI/PR 

285. Em julho de 2017, o GSI/PR publicou o documento “Requisitos Mínimos de Segurança 
da Informação aos Órgãos da Administração Pública Federal”li (peça 42, p. 1062-1073), com “a 
finalidade de elevar e aprimorar a segurança da informação no âmbito da [APF], sendo constituídos 
por uma coletânea dos principais procedimentos extraídos dos normativos exarados pelo 
[DSIC/GSI/PR], com alguns complementos e atualizações”, influenciado “em substantiva 
proporção pela crescente incidência de ataques cibernéticos, e por constantes ameaças à segurança 
da informação, que passaram a requerer dos gestores do tema atenção, dedicação e estudo muito 
maiores e abrangentes” (peça 42, p. 1063). 

286. Para o escopo deste levantamento, relevam as “Orientações Gerenciais” e as 
“Orientações Técnicas” (itens 2.1 e 2.2). Dentre as primeiras, destacam-se: institucionalizar e 
revisar periodicamente política de SegInfo, PCA, política de backup e PCN; constituir formalmente 
CGSI; nomear gestor de SegInfo; constituir ETIR; mapear e inventariar os ativos de informação; 
realizar gestão dos riscos de SegInfo; e fortalecer internamente a cultura de SegInfo (peça 42, p. 
1063-1065). 

287. Dentre as últimas, frisam-se: usar protocolo HTTPS; manter desenvolvedores 
atualizados; estabelecer política de senhas; não utilizar senhas padrão; nunca armazenar usuários, 
senhas ou chaves criptográficas no código fonte; validar entradas de dados; implementar logs; 
conceder acessos mínimos aos usuários; tratar mensagens de erro de bancos de dados e servidores 
web; não armazenar dados de produção em ambientes de teste e de homologação; realizar testes de 
intrusão; eliminar vulnerabilidades reportadas; segregar ambientes e redes com firewall (manter 
regras por meio de processo formal); não usar portas de comunicação inseguras (e.g. telnet e FTP); 
monitorar validade de certificados digitais; preferir soluções com criptografia (e.g. SFTP e Secure 
Socket Shell – SSH) [peça 42, p. 1065-1068]. 
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5.7.9. Coronavirus disease 2019 (Covid-19) 

288. Com as pessoas confinadas em casa devido à pandemia da Covid-19, o acesso à Internet 
aumentou consideravelmente e, conforme alertou o CTIR Gov, criminosos cibernéticos 
aproveitaram esse contexto para disseminar mais programas maliciosos (malwares) com vistas a 
capturar informações pessoais ou exigir o resgate de arquivos que foram criptografados 
(ransomware)lii [peça 40, p.16-17]. 

289. O CERT.br emitiu aviso semelhante, no sentido de que, “em momentos de incerteza e 
de busca por informações como os que estamos vivendo com a pandemia do Coronavírus, algumas 
pessoas se aproveitam para aplicar golpes e espalhar notícias falsas”, sendo, portanto, importante 
que as pessoas, na Internet, assumam postura preventiva e adotem algumas medidas de proteçãoliii 
(peça 40, p.32-36). 

290. Igualmente, as agências americana e inglesa de SegCiber (CISA e NCSC) emitiram 
alerta conjunto sobre o crescimento do uso de temas relacionados à Covid-19 por grupos de 
criminosos cibernéticos para envio de e-mails de phishing tanto para indivíduos quanto para 
organizações, com objetivo de roubar credenciais e de disseminar ransomware e outros malwaresliv 
(peça 40, p. 37-46). Segundo relatório da empresa Kaspersky, o Brasil é um dos países com mais 
ataques de phishinglv. 

291. A fim de persuadir potenciais vítimas, os criminosos usam métodos de engenharia 
social e se aproveitam de características humanas, como a curiosidade e a preocupação com a 
pandemia. Para dar impressão de autenticidade, os e-mails maliciosos são falsificados e disfarçados 
para que pareçam vir de entidades confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
Center for Disease Control and Prevention (CDC), as quais, geralmente, são atacadas previamente 
com esse objetivo. 

292. Além disso, a disseminação do regime de trabalho remoto aumentou o uso de serviços e 
softwares potencialmente vulneráveis, tais como redes privadas virtuais (Virtual Private Networks 
– VPNs), aplicativos de videoconferência e outras ferramentas de suporte ao teletrabalho, 
ampliando sobremaneira as ameaças para indivíduos e organizações. 

293. Em outro alerta, as referidas agências informam que entes envolvidos em respostas 
nacionais e internacionais à Covid-19 (organizações de saúde e de pesquisa médica, universidades, 
empresas farmacêuticas e até governos locais) estão sendo escolhidos como alvo pelos criminosos, 
que procuram obter informações sobre políticas nacionais e internacionais de assistência à saúde ou 
adquirir dados sensíveis sobre pesquisas relacionadas à doençalvi (peça 40, p. 47-50). 

294. Também há alerta acerca do registro, globalmente, desde janeiro de 2020, de mais de 
4.000 domínios na Internet relacionados ao novo coronavírus, os quais têm propensão 50% maior 
de serem maliciosos do que os demais registrados no períodolvii (peça 40, p. 51-54). As citadas 
agências também deram esse mesmo aviso68 (peça 40, p. 38). 

295. Outro alerta que se destaca é a respeito do “Astaroth”, uma família de malware 
direcionada ao Brasil, nos últimos nove a doze meses, contendo uma variedade de iscas voltadas 
especificamente a cidadãos brasileiros, incluindo e-mails com documentos anexos com supostas 
recomendações para se proteger da Covid-19 e para evitar o bloqueio do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF)lviii [peça 40, p. 55-85]. 

6. SegInfo/SegCiber no âmbito de grandes transformações em curso na APF 

296. O objetivo deste capítulo é analisar se aspectos, requisitos e riscos pertinentes à 
SegInfo/SegCiber estão sendo considerados no âmbito das ações do governo relacionadas às 
grandes transformações tecnológicas que vêm ocorrendo na APF. 

297. Inicialmente, este procedimento previa a realização de entrevistas com gestores do GSI 
e da SGD, requisição de informações e exame documental (Anexo VI: Matriz de Planejamento, 
subitem 3.3). Contudo, devido à necessidade de isolamento social causada pela pandemia da 
Covid-19, a execução se limitou às pesquisas nos sistemas do TCU e na Internet, em especial 
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quanto à legislação aplicável às transformações tecnológicas na APF e aos trabalhos da Sefti 
relacionados ao tema nos últimos anos. 

298. Apesar de interdependentes e correlacionadas, para fins didáticos as transformações em 
curso na APF foram divididas em cinco tópicos, cada um envolvendo diferentes legislações e 
trabalhos já realizados pela Sefti, os quais constituíram a base das análises (Tabela 11). Algumas 
das definições relacionadas a este tema estão no Anexo I, enquanto os normativos podem ser 
encontrados no Anexo II. 

Tabela 11 - Referências sobre transformações na APF. 
(Fonte: elaboração própria) 

Transformação Digital 
Decreto 8.638/2016 
(revogado) 

Política de Governança Digital (PGD) 

Decreto 8.936/2016 Plataforma de Cidadania Digital (PCD) 
Lei 13.444/2017 Identidade Civil Nacional (ICN) 
Decreto 9.319/2018 Estratégia Brasileira para a Transformação 

Digital (E-Digital) 
Decreto 9.756/2019 Portal único “gov.br” 
Decreto 10.332/2020 Estratégia de Governo Digital (EGD) 2020-2022 
Acórdão 1.469/2017-
TCU-Plenário 

Tecnologias digitais no provimento de serviços 
públicos 

Acórdão 1.103/2019-
TCU-Plenário 

Desburocratização de serviços públicos 
prestados ao cidadão 

TC 036.673/2019-6 Iniciativas estruturantes de transformação digital 
  Abertura de dados/Transparência 
Lei 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação (LAI) 
Decreto 8.777/2016 Política de Dados Abertos do Poder Executivo 

Federal 
Lei 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD) 
Decreto 10.046/2019 Compartilhamento de dados na APF 
Decreto 10.332/2020 Estratégia de Governo Digital (EGD) 2020-2022 
  Terceirização de serviços de TI 
IN SGD/ME 1/2019 Contratações de TIC 
Acórdão 2.789/2019-
TCU-Plenário 

Modelo de TI da APF 

  Privatização de empresas públicas de TI 
Lei 9.491/1997 Programa Nacional de Desestatização (PND) 
Lei 13.334/2016 Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) 
Resolução CPPI 
90/2019 

Inclusão do Serpro no PND 

Resolução CPPI 
91/2019 

Inclusão da Dataprev no PND 

Acórdão 598/2018-
TCU-Plenário 

Avaliação de eficiência das empresas públicas 
de TI 

  Introdução de novas tecnologias 
Decreto 10.332/2020 Estratégia de Governo Digital (EGD) 2020-2022 
Acórdão 1.739/2015-
TCU-Plenário 

Computação em nuvem 

TC 031.044/2019-0 Blockchain 

299. Cabe frisar que esta análise não avaliou qualitativamente o conteúdo das referências 
citadas, apenas identificou, nelas, quais itens, cláusulas e/ou dispositivos fazem menção a aspectos 
de SegInfo. 
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6.1. Transformação Digital (TD) 

300. A implementação do “governo digital” envolve a digitalização dos serviços públicos ou, 
equivalentemente, o que se denominou “processo de Transformação Digital (TD) da Administração 
Pública”. De acordo com o relatório “The journey to government´s digital transformation”, da 
empresa Deloitte, a TD, mais do que somente implantar novas tecnologias e informatizar os 
serviços, requer a completa revisão de velhos problemas e processos e a instituição de uma nova 
“mentalidade digital” (Anexo II, item 128: relatório do Acórdão 1.103/2019-TCU-Plenário – Rel. 
Min. Vital do Rêgo). 

301. A seguir, serão identificados aspectos de SegInfo/SegCiber em iniciativas relacionadas 
ao processo de TD da APF: Política de Governança Digital (PGD); Plataforma de Cidadania 
Digital (PCD); Identidade Civil Nacional (ICN); Estratégia Brasileira para a Transformação Digital 
(E-Digital); e EGD. 
Política de Governança Digital (PGD) 

302. O Decreto 8.638/2016 (Anexo II, item 42), que instituiu a PGD, elencou segurança e 
privacidade dentre os princípios a serem observados (art. 3º, inciso VI) e estabeleceu que os órgãos 
da APF devem elaborar instrumento de planejamento de SegInfo e de SegCiber (art. 8º, inciso II), 
de modo a contribuir para o alcance dos objetivos da EGD, instrumento da PGD (art. 5º). Esse 
decreto, no entanto, foi revogado pelo Decreto 10.332/2020 (Anexo II, item 71), que instituiu a 
EGD 2020-2022. 
Plataforma de Cidadania Digital (PCD) 

303. O Decreto 8.936/2016 (Anexo II, item 47), que instituiu a PCD, previu a existência de 
mecanismo de acesso digital único do usuário aos serviços públicos, com nível de segurança 
compatível com o grau de exigência, natureza e criticidade dos dados e informações pertinentes ao 
serviço solicitado (art. 3º, inciso II; art. 4º, inciso IV). Percebe-se que, quanto à SegInfo, sua 
preocupação central se dirigiu à autenticação do usuário para que este acesse somente os serviços e 
informações a que tem direito. 

304. A seu turno, o Decreto 9.756/2019 (Anexo II, item 60), que criou o portal único 
“gov.br”, não versou sobre aspectos de SegInfo. 

305. No período de outubro de 2019 a março de 2020, a Sefti realizou acompanhamento das 
iniciativas estruturantes para a TD conduzidas pelo Governo Federal, tendo identificado, no 
processo de implantação da PCD, riscos de SegInfo que ultrapassam a questão relativa à 
autenticação do usuário, a exemplo de riscos relacionados à continuidade dos serviços e à 
dependência tecnológica em relação ao fornecedor. Em consequência, propôs recomendação à 
SGD/ME para que elabore estratégia que garanta a independência do fornecedor atual da 
ferramenta de automação da PCD (TC 036.673/2019-6 – peça 81, p. 32-39, item 3.2). Essa 
fiscalização aguarda pronunciamento do Relator. 
Identidade Civil Nacional (ICN) 

306. Para disponibilizar serviços públicos por meio de tecnologias digitais (e.g. solicitação 
de documentos e obtenção de informações), é essencial identificar, de maneira confiável, o cidadão 
específico (usuário) que deseja utilizar o serviço. Esse processo envolve aspectos críticos de 
SegInfo, tais como a autenticação do usuário, com base em uma chave de acesso pessoal, única e 
intransferível. 

307. Em 2016, a Sefti avaliou o uso de tecnologias digitais no provimento de serviços 
públicos à sociedade e identificou o panorama dos serviços digitais existentes, bem como as ações 
adotadas pelos órgãos da APF para ampliar sua oferta e simplificar o acesso aos canais de 
atendimento virtual do governo, o que resultou no Acórdão 1.469/2017-TCU-Plenário (Anexo II, 
item 119 – Rel. Min. Benjamin Zymler), recomendando que o MP (atual ME) avaliasse incluir a 
autenticação da identidade do cidadão, de forma integrada, simplificada, economicamente acessível 
e segura (item 9.2.2). 
a) Com efeito, em harmonia com essa recomendação e com a previsão de mecanismo de acesso 
único do Decreto 8.936/2016 (Anexo II, item 47), a Lei 13.444/2017 (Anexo II, item 17) criou o 
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Documento Nacional de Identidade – DNI (art. 8º) e a ICN (art. 1º), que utilizará as bases de dados 
(art. 2º): i) biométricos e outros da Justiça Eleitoral; ii) do Sistema Nacional de Informações de 
Registro Civil (Sirc); e iii) do Instituto Nacional de Identificação, dos institutos dos estados e do 
Distrito Federal ou mesmo disponibilizadas por outros órgãos. Ademais, a base de dados da ICN 
será armazenada e gerida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deverá adotar “as 
providências necessárias para assegurar a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a 
confidencialidade de seu conteúdo e a interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos 
governamentais” (art. 2º, § 1º) [grifo nosso]. 

308. Apesar de essa diretriz revelar nítida preocupação com a SegInfo na gestão da base de 
dados do ICN, não se trata de tarefa com implementação trivial, visto que os dados provêm de 
várias bases distintas, o que, tecnicamente, demanda grande esforço de sincronização, com riscos 
exponenciais de inconsistência e de desatualização das informações. 

309. Cabe notar, ainda, que essa identificação digital única e segura, prevista nos normativos 
citados (Decreto 8.936/2016 e da Lei 13.444/2017), ainda encontra dificuldades para ser 
implementada, conforme se depreende do recém-publicado Decreto 10.332/2020 (Anexo II, item 
71: Objetivo 12), em parte devido às questões de natureza técnica mencionadas. 

310. Outro fator que, possivelmente, tem dificultado essa implantação é o fato de as bases do 
governo não conterem os dados referentes à totalidade da população, havendo, ainda, muitos 
cidadãos que sequer possuem documento de identidade e, portanto, encontram-se à margem do 
exercício formal da cidadania. Essa deficiência ficou patente, por exemplo, durante o recente 
esforço de cadastramento dos interessados em receber o auxílio emergencial definido para o 
combate à pandemia da Covid-19. 

311. Destarte, com vistas a verificar esses aspectos, sugere-se ação na estratégia de atuação 
do TCU em SegInfo/SegCiber (Capítulo 8, “Auditoria sobre identidade digital e assinatura 
digital”). 
Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital) 

312. O Decreto 9.319/2018 (Anexo II, item 52), que instituiu a E-Digital, prevê “confiança 
no ambiente digital”, que deve ser “seguro, confiável, propício aos serviços e ao consumo, com 
respeito aos direitos dos cidadãos”, o que, naturalmente, abrange “aspectos relativos à privacidade 
e à proteção de dados pessoais” e o fortalecimento da SegCiber no país (art. 1º, § 2º, inciso I, alínea 
“c” e Anexo I, inciso I, item 3). Prevê, ainda, a promoção de “ambiente jurídico-regulatório que 
estimule investimentos e inovação, a fim de conferir segurança aos dados tratados e adequada 
proteção aos dados pessoais” (Anexo I, inciso II, item 1, alínea “a”). 

313. Ou seja, observa-se que a criação da E-Digital foi, efetivamente, acompanhada da 
devida cautela e da previsão quanto à necessidade de manutenção da segurança e da privacidade 
dos dados. Ademais, por meio do art. 9º do Decreto 10.332/2020 (Anexo II, item 71), que instituiu 
a EGD 2020-2022, a E-Digital passou a incluir como objetivos a implementação da LGPD no 
âmbito do Governo federal e a garantia da segurança das plataformas de governo digital. 
Estratégia de Governo Digital (EGD) 

314. Os objetivos 10, 11 e 12 da EGD 2020-2022, contida no Anexo desse último decreto, 
estabeleceram, respectivamente: implementação da LGPD no âmbito do Governo federal, incluindo 
“plataforma de gestão da privacidade e uso dos dados pessoais do cidadão”; garantia da segurança 
das plataformas de governo digital e de missão crítica, incluindo a definição de padrão mínimo de 
SegCiber e o monitoramento dos riscos associados; e identidade digital ao cidadão, incluindo 
“validações biométricas”, “redução dos custos dos certificados digitais”, disponibilização de 
“novos mecanismos de assinatura digital ao cidadão” e incentivo do “uso de assinaturas digitais 
com alto nível de segurança”. 

315. A estratégia de atuação do TCU em SegInfo/SegCiber, inclusive, sugere a realização de 
fiscalização específica com vistas a assegurar o alcance desses objetivos, em especial (Capítulo 8, 
“Acompanhar a evolução do cenário de SegInfo/SegCiber”). 
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6.2. Abertura de dados/Transparência 

316. A Lei 12.527/2011 (LAI: Anexo II, item 12) representou marco significativo para a 
cultura de transparência no âmbito da Administração Pública, ao atribuir aos órgãos e entidades do 
poder público o dever de assegurar a: i) gestão transparente da informação, propiciando-lhe amplo 
acesso e divulgação; ii) proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e iii) proteção das informações sigilosas e pessoais, observadas as devidas restrições de 
acesso (art. 6º, incisos I-III). 

317. A seu turno, o Decreto 8.777/2016 (Anexo II, item 43) instituiu a Política de Dados 
Abertos (PDA) do Poder Executivo federal, com os seguintes objetivos principais: promover a 
publicação de dados abertos; aprimorar a cultura de transparência pública; franquear aos cidadãos o 
acesso aos dados, no formato aberto; facilitar o intercâmbio de dados entre os órgãos; fomentar o 
controle social, o desenvolvimento de novas tecnologias e negócios e a pesquisa sobre a gestão 
pública; promover o compartilhamento de recursos de TI e a oferta de serviços públicos digitais de 
forma integrada (art. 1º). 

318. Naturalmente, há ressalvas com vistas a evitar a publicização de dados que estejam sob 
sigilo ou sob outra hipótese de proteção ou de restrição de acesso, nos termos da LAI (Anexo II, 
item 43: Decreto 8.777/2016, art. 1º, inciso III, art. 2º, inciso II, art. 8º), o que implica necessidade 
de classificação das informações e de aplicação do tratamento adequado de SegInfo sobre essas 
bases de dados. 

319. À continuação, foi instituída a LGPD (Anexo II, item 18: Lei 13.709/2018), “com o 
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural” (art. 1º), e tendo entre seus fundamentos “o 
respeito à privacidade” e “a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem” (art. 2º, incisos I 
e IV). 

320. A LGPD dispõe que as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a 
boa-fé e, entre outros, os princípios da segurança (“proteger os dados pessoais de acessos não 
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão”) e da prevenção (“prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados 
pessoais”) [art. 6º, incisos VII-VIII]. 

321. Estabelece, ainda, que “o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito 
público (...) deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do 
interesse público, com o objetivo de executar as competências [ou] atribuições legais do serviço 
público” (art. 23, caput) e que “os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem 
ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de 
governança” (art. 49). 

322. A LGPD já foi alterada pelas Leis 13.853/2019, que também criou a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e 14.010/2020, que prorrogou a entrada em vigor das suas 
sanções para 1º/8/2021 (Anexo II, itens 20 e 21), e entrou em vigor em 18/9/2020, com a sanção da 
Lei 14.058/2020, conversão da MPV 959/2020 (Anexo II, item 24), cujo texto original (art. 4º) 
incluía previsão de adiamento da sua vigência para 3/5/2021, retirada durante a tramitação no 
Congressolix. A Estrutura Regimental da ANPD foi aprovada por meio do Decreto 10.474/2020 
(Anexo II, item 74). 

323. Posteriormente, em outubro de 2019, o Decreto 10.046/2019 (Anexo II, item 64) fixou 
normas e diretrizes para o compartilhamento de dados entre os órgãos (art. 1º) e, entre essas, que “a 
informação do Estado será compartilhada da forma mais ampla possível, observadas as restrições 
legais, os requisitos de [SegInfo] e o disposto na [LGPD]” (art. 3º, inciso I). A EGD 2020-2022 
promoveu atualizações pontuais nesse decreto (Anexo II, item 71: Decreto 10.332/2020, art. 12). 

324. O Decreto 10.046/2019 também estabeleceu que “as plataformas de interoperabilidade 
contemplarão os requisitos de sigilo, confidencialidade, gestão, auditabilidade e [SegInfo] 
necessários ao compartilhamento de dados” (art. 7º; art. 21). 
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325. Destarte, entende-se que as principais normas relacionadas ao processo de abertura de 
dados e de transparência na APF contemplam, em seu bojo, princípios, diretrizes e orientações 
referentes à SegInfo com níveis de detalhamento e de abrangência razoáveis. 

326. Contudo, vale frisar possível risco à segurança dos dados governamentais no que tange 
à propriedade e à governança dos sistemas e dos dados custodiados, geridos e transformados por 
empresas públicas de TI (e.g. Serpro e Dataprev) em face das suas reais perspectivas de 
privatizaçãolx (peça 40, p. 86-87), o qual será aprofundado na Seção 6.4. 
6.3. Terceirização de serviços de TI 

327. Em fiscalizações de licitações e contratos relativos à prestação de serviços de 
desenvolvimento e manutenção de sistemas (mais conhecidos como “fábrica de software”), a Sefti 
tem detectado, reiteradamente, ausência de qualquer previsão de que os produtos entregues levem 
em consideração critérios e requisitos de SegInfo. Quando muito, durante a etapa de codificação, 
alguns requisitos básicos são contemplados por analistas e programadores, por iniciativa própria, 
usando funcionalidades embutidas nas ferramentas de desenvolvimento. 

328. Outro aspecto preocupante é o acesso à infraestrutura de TI do órgão e aos dados por ele 
detidos que, muitas vezes, precisa ser concedido aos funcionários das empresas contratadas, 
geralmente sem o estabelecimento de controles mínimos de SegInfo. 

329. Assim, para resguardar os interesses da Administração, a IN SGD/ME 1/2019 (Anexo 
II, item 94), que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de TI pelos órgãos do Sisp, 
prevê a elaboração e a assinatura, pelo representante legal e pelos empregados da contratada, de 
declarações “de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no órgão” (art. 
18, inciso V). 

330. Essas medidas, no entanto, não são suficientes para evitar eventuais acessos indevidos 
dos funcionários das contratadas às informações e aos dados contidos nas bases dos órgãos, estando 
os códigos de alguns sistemas da Administração Pública sujeitos, inclusive, ao risco de inserção de 
mecanismos conhecidos como backdoors, capazes de fornecer à empresa e/ou ao funcionário mal-
intencionado acesso externo e continuado a essas informações, mesmo após o término do contrato. 

331. Contribui para essas fragilidades a fragmentação das contratações de TI na APF, 
agravada pela escassez de servidores suficientemente capacitados nas áreas de SegInfo/SegCiber 
para considerar essas preocupações na elaboração de termos de referência e contratos e na 
fiscalização posterior das execuções contratuais, conforme apontado no relatório do Acórdão 
2.789/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro (Anexo II, item 129). Esse 
relatório também apontou, como consequência, impactos negativos na capacidade operacional dos 
órgãos e risco de descumprimento da agenda de modernização da TI pública. 
6.4. Privatização de empresas públicas de TI 

332. O Programa Nacional de Desestatização (PND) foi criado pela Lei 8.031/1990 (Anexo 
II, item 5). A Lei 9.491/1997 (Anexo II, item 6) revogou a lei anterior e alterou procedimentos 
relativos ao PND, instituindo, “como órgão superior de decisão[,] o Conselho Nacional de 
Desestatização - CND, diretamente subordinado ao [PR]” (art. 5º), competente para “recomendar, 
para aprovação do [PR], meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas (...), serviços 
públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no 
[PND]” (art. 6º, inciso I). 

333. Posteriormente, a Lei 13.334/2016 (Anexo II, item 16) criou o Conselho do Programa 
de Parcerias de Investimentos (CPPI), ao qual compete “opinar, previamente à deliberação do [PR], 
quanto às propostas dos órgãos ou entidades competentes, sobre as matérias previstas no art. 4º 
desta Lei”, entre as quais estão “as políticas federais de longo prazo para o investimento por meio 
de parcerias em empreendimentos públicos federais de infraestrutura e para a desestatização” (art. 
4º, inciso I) [grifo nosso], além de “exercer as funções atribuídas ao [CND]” (art. 7º, incisos I e V, 
alínea “c”). 
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334. No final de 2019, por meio das Resoluções CPPI 90 e 91/2019 (Anexo II, itens 121 e 
122), o CPPI recomendou incluir Serpro e Dataprev no PNDlxi (peça 40, p. 88-90), iniciando o 
processo que pode levar às suas privatizações. O governo federal já incluiu a Dataprev no PND 
com a edição do Decreto 10.199/2020 (Anexo II, item 68). Nota-se que as justificativas constantes 
nessas resoluções são meras transcrições dos objetivos do PND (Anexo II, item 6: Lei 9.491/1997, 
art. 1º), não trazendo estudo ou fundamento que se aplique, concretamente, aos casos específicos 
dessas duas empresas. 

335. No momento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na 
qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização, estuda contratar consultores para 
viabilizar os projetos de privatização dessas companhias. Em reuniões com o TCU, o banco 
informou que essa contratação ocorreria entre junho e agosto de 2020, por valor estimado em mais 
de R$ 30 milhões, sendo que a conclusão dos projetos e a provável venda das empresas ficaria para 
2021, podendo ser adiada para 2022 pelo Projeto de Lei 2.715/2020lxii (peça 40, p. 91), que tramita 
na Câmara dos Deputados. 

336. As eventuais privatizações da Dataprev (já incluída no PND) e do Serpro (inclusão no 
PND já recomendada pelo CPPI) merecem atenção especial devido ao fato de os serviços prestados 
por essas empresas suportarem a infraestrutura tecnológica de órgãos relevantes da APF, bem como 
alguns dos principais sistemas de informação e programas de governo relacionados ao processo de 
TD no Brasil. 

337. Em 2017, a Sefti conduziu auditoria com o fito de avaliar a economicidade, a eficiência, 
a eficácia e a legalidade de atividades relacionadas à prestação de serviços de TI por essas 
empresas, em especial quanto aos preços praticados nos contratos firmados com o Poder Público, 
apurando que, à época, o valor total contratado/estimado era de cerca de R$ 13,3 bilhões (Dataprev: 
R$ 2,8 bilhões; Serpro: R$ 10,5 bilhões). A situação econômico-financeira da Dataprev foi 
considerada boa, porém o Serpro, nos dez anos anteriores à fiscalização, havia sido deficitário em 
quatro (2010, 2011, 2014 e 2015) e acumulado prejuízos de R$ 597,1 milhões no período. Em 
2018, no entanto, tanto a Dataprev (R$ 460 milhões) quanto o Serpro (R$ 151 milhões) haviam tido 
lucro (TC 013.463/2017-9 – peça 225, p. 6-7). 

338. Essa fiscalização detectou, entre outras, situações de ineficiência operacional (recursos 
usados versus produtos gerados), baixa eficácia no atendimento das expectativas de 
clientes/usuários e preços de serviços de desenvolvimento de sistemas não competitivos no 
mercado (TC 013.463/2017-9 – peça 225, p. 9, 21 e 41). Apesar dessas deficiências, que poderiam 
apontar eventual indesejabilidade da prestação de serviços de TI por essas estatais à APF, o 
relatório, que originou o Acórdão 598/2018-TCU-Plenário (Anexo II, item 127 – Rel. Min. Vital do 
Rêgo), consignou (peça 225, p. 68-69): 

464. Por outro lado, a Dataprev e o Serpro, por suas características de empresas do Governo, 
revestem-se de algumas peculiaridades que aparentemente conferem maior segurança à prestação 
dos serviços, como a gestão do conhecimento acumulado das regras de negócio dos órgãos e 
entidades públicos clientes, a maior garantia para a continuidade desses negócios ao longo do 
tempo e a maior resiliência às restrições financeiras e orçamentárias desses clientes, portanto, 
conclui-se que é necessário avançar nas discussões sobre quais serviços somente deveriam ser 
prestados por essas empresas públicas de TI, por necessitarem usufruir da segurança ou qualidade 
adicional que as empresas do setor privado não podem oferecer. 

339. Assim, percebe-se que Dataprev e Serpro desempenham importante papel na prestação 
de serviços de TI para a sustentação de serviços finalísticos da APF. Em que pese as desvantagens 
no uso desse modelo, em face das possíveis ineficiências, também há vantagens, em especial no 
que tange ao aumento da SegInfo e à redução do risco de descontinuidade de serviços estratégicos. 

340. Consequentemente, eventual decisão sobre a privatização da Dataprev e do Serpro deve, 
cuidadosamente, sopesar tais aspectos e definir, previamente e com suficiente nível de detalhe e 
profundidade, como será mantida a SegInfo e a governança sobre os dados públicos e privados 
custodiados pelas empresas e como será assegurada a prestação dos serviços envolvidos, sob risco 
de prejuízo à segurança desses dados e à continuidade desses serviços e, em consequência, à 
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privacidade dos cidadãos e à própria segurança do Estado, incluindo a prestação de serviços 
públicos finalísticos. 

341. Em face do exposto e dada a urgência da matéria, propor-se-á a promoção de diligência 
à CPPI para obtenção dos necessários estudos e pareceres técnicos que subsidiaram as citadas 
Resoluções 90 e 91/2019, emitidas de acordo com a Lei 13.334/2016, art. 7º, inciso I, de modo a 
possibilitar a avaliação da sua adequação às premissas previstas na Lei 9.491/1997, bem como a 
suficiência do planejamento de medidas compensatórias e mitigatórias dos riscos dessas 
desestatizações. 
6.5. Introdução de novas tecnologias 

342. O Anexo do Decreto 10.332/2020 (Anexo II, item 71), que instituiu a EGD 2020-2022, 
prevê o uso de “tecnologias emergentes” (Objetivo 8) para, por exemplo, promover “políticas 
públicas baseadas em dados e evidências” (Objetivo 7) e em “serviços preditivos e personalizados 
ao cidadão” (Objetivo 9). Especificamente, são citados, entre outros, “recursos de inteligência 
artificial”, disponibilização de “conjuntos de dados por meio de soluções de blockchain”, “criação 
de uma rede blockchain do Governo federal interoperável, com uso de identificação confiável e de 
algoritmos seguros” e “migração de serviços (...) para a nuvem” (Iniciativas 8.2, 8.3, 8.4 e 16.5). 

343. A EGD 2020-2022 também incorpora a preocupação com SegInfo, ao estabelecer, nos 
objetivos 10 a 12, explicitamente, iniciativas visando à implementação da LGPD, à garantia da 
segurança das plataformas de governo e à identidade digital (Seção 6.1, “Estratégia de Governo 
Digital”). 

344. Até a presente data, a Sefti já realizou levantamentos acerca de duas tecnologias 
emergentes, computação em nuvem (cloud computing) e blockchain (Anexo I, Seções 0 e 0), tendo, 
com base em critérios técnicos de referência, identificado diversos riscos relativos à sua adoção e 
sugerido possíveis controles. As Tabelas 12 e 13 destacam os riscos específicos relacionados a 
SegInfo/SegCiber. 

Tabela 12 - Riscos de SegInfo/SegCiber em contratações de serviços de computação em 
nuvem. 

(Fonte: TC 025.994/2014-0 – peça 75, p. 36, “Tabela 4”, “Tema: Segurança da informação”) 
Ausência de controles e salvaguardas suficientes para garantir a continuidade da 
infraestrutura do provedor, afetando, assim, a disponibilidade do serviço para o usuário 
final. 
Cliente com infraestrutura insuficiente para acessar os serviços na nuvem. 
Controle de acesso inexistente/insuficiente para assegurar a confidencialidade dos dados 
armazenados. 
Comprometimento da segurança dos dados durante a transferência, pela Internet, para o 
provedor. 
Acesso indevido do provedor aos dados. 
O provedor pode ser forçado, legalmente, a fornecer dados por estar submetido a 
jurisdição estrangeira, colocando em risco a privacidade e a disponibilidade das 
informações. 
Acesso indevido de um cliente a dados de outro. 
Acesso indevido à medida que os serviços de computação em nuvem são amplamente 
acessíveis, independentemente de localização. 
A gestão de mudanças do provedor pode não ser adequada às necessidades do cliente. 
O provedor não fornece ou fornece informações insuficientes relativas a incidentes de 
segurança, trilhas de auditoria e logs (de acesso, de sistema e de segurança). 
Provedor retém logs por período menor do que o estabelecido nas políticas internas do 
cliente. 
Ausência de isolamento de logs entre vários clientes; vazamento de dados de logs. 
Falhas ou vulnerabilidades nas interfaces de programação (Application Programming 
Interfaces – APIs) para acesso à infraestrutura do provedor e aos dados do cliente. 
Inadequação/indisponibilização ao cliente das políticas/orientações do provedor quanto 
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ao acesso de seus funcionários aos ativos físicos e virtuais. 
Inadequação/indisponibilização ao cliente das políticas/orientações do provedor quanto a 
contratação de pessoal, monitoramento de atividades dos funcionários e/ou verificação 
do cumprimento de normas. 
Exploração de vulnerabilidades do provedor pode impactar operações do cliente. 

Tabela 13 - Riscos de SegInfo/SegCiber em implementações da tecnologia blockchain. 
(Fonte: TC 031.044/2019-0 – peça 55, p. 85-95, “Apêndice III”) 

Quebra de primitivas criptográficas em razão da escolha de chaves ou algoritmos fracos. 
Ausência de estratégia do ciclo de vida das chaves. 
Perda acidental de chaves criptográficas. 
Exposição indevida, a terceiros, das chaves criptográficas dos nós especializados da 
rede. 
Período de tempo de guarda das chaves/certificados inadequado para verificação de 
assinatura digital. 
Injeção de software malicioso (phishing), no frontend ou no dispositivo que executa o 
frontend da aplicação descentralizada (dApp), ludibriando o usuário a enviar credenciais 
ou informações sensíveis. 
A exposição do código fonte do contrato inteligente pode ser necessária devido ao seu 
caráter contratual, mas pessoas mal-intencionadas podem utilizar essa exposição para 
atacar a aplicação. 
Risco no gerenciamento de chaves pelos usuários, tendo em vista que podem armazenar 
suas chaves de forma inadequada, podem compartilhar suas chaves com terceiros, podem 
ser roubados (hack), podem ser persuadidos por alguém a informá-las ou podem, 
inclusive, perdê-las. 
Problemas relacionados à visibilidade dos nós e componentes participantes da rede. 
Ataques aos nós especializados da rede. 
Vulnerabilidades no código-fonte da plataforma blockchain/DLT. 
Ataques em que uma interface se faz passar por uma entidade oficial e simula executar 
as transações ou requisições desejadas pelo usuário, como ataques do tipo Man-in-the-
Middle (MITM). 

345. O impacto dos riscos relativos aos serviços de cloud computing é tamanho que levou o 
Banco Central do Brasil a publicar a Resolução 4.658/2018, com vistas a estabelecer “requisitos 
para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em 
nuvem a serem observados pelas instituições financeiras”lxiii (peça 42, p. 1074-1084). 

346. Dentre os riscos relacionados à implementação da tecnologia blockchain (Tabela 13), 
metade se refere à criptografia, incluindo eventuais falhas no gerenciamento de chaves 
criptográficas ou de certificados digitais e na verificação de assinaturas digitais. 

347. Assim, considerando-se que o ITI apontou riscos semelhantes e alertou que, para 
garantir presunção de validade às transações em uma blockchain, faz-se necessária uma 
infraestrutura de chaves públicas como a ICP-Brasil (peça 33, p. 44-48 e 69-74), sugere-se incluir 
essas questões no escopo de uma das auditorias específicas previstas na proposta de estratégia de 
atuação do TCU em SegInfo/SegCiber (Capítulo 8, “Auditoria sobre identidade digital e assinatura 
digital”). 

348. Por fim, conclui-se que as ações identificadas como relacionadas a grandes 
transformações em curso na APF, de modo geral, previram normativamente preocupações com a 
SegInfo. Contudo, haja vista o relatado dilema segurança versus facilidade de uso, tem-se que a 
implementação de fato, na prática, dos requisitos de SegInfo/SegCiber previstos deverá ser objeto 
de ação no âmbito da estratégia proposta neste relatório (Capítulo 8, “Acompanhar a evolução do 
cenário de SegInfo/SegCiber”). 
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7. Análise sistêmica da SegInfo e da SegCiber no âmbito da APF 

349. Tendo sido expostos, ao longo dos capítulos anteriores, os diversos aspectos levantados 
no curso desta fiscalização, o presente capítulo se presta, então, a recuperar algumas dessas 
informações e a correlacioná-las entre si e com novos elementos, de modo a produzir análises que 
visam a responder as três primeiras macroquestões do planejamento da fiscalização (parágrafos 
10.1 a 10.3). 

350. Pela sua relevância e por se escorar, também, nas percepções e nas análises contidas nas 
respostas às três perguntas anteriores, a quarta e última questão (parágrafo 10.4) terá a si dedicado 
todo o Capítulo 8, que sugere uma estratégia para que o TCU, ao longo dos próximos anos, 
acompanhe esses temas e induza uma boa gestão de SegInfo/SegCiber no âmbito da APF. 
7.1. Q1) Macroestrutura nacional responsável pela SegInfo/SegCiber na APF 

351. Esta questão será avaliada, basicamente, a partir de três frentes: i) análise qualitativa da 
E-Ciber; ii) benchmarking de orçamentos nacionais para ações de SegCiber e DefCiber; iii) arranjo 
e atuações dos órgãos estruturantes da APF. Cada uma delas será analisada em tópico próprio e, a 
seguir, as três serão analisadas conjuntamente, de modo a responder a primeira macroquestão 
(parágrafo 10.1). 

7.1.1. Análise qualitativa da E-Ciber 

352. De início, realizou-se uma avaliação conjunta das estratégias de SegCiber dos cinco 
países listados no benchmarking (Capítulo 2), de modo a identificar seus pontos mais importantes e 
recorrentes. Lembrando, novamente, que se trata dos cinco mais bem colocados no ranking do GCI 
(Figura 1). 

353. Apesar de aquelas estratégias nacionais terem sido construídas sob perspectivas e 
sistemáticas de elaboração bem diferentes entre si, além de cada país possuir interesses geopolíticos 
igualmente próprios e distintos, foi possível identificar, entre os referidos documentos, 
preocupações e objetivos principais comuns, sistematizados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Preocupações e objetivos comuns nas estratégias de SegCiber analisadas. 
[...] 
 354. Passo seguinte, procedeu-se à avaliação qualitativa da estratégia brasileira, tendo por 
critério essas grandes preocupações relacionadas à SegCiber de uma nação. A E-Ciber foi 
estruturada em sete eixos de atuação, a saber: i) Governança da Segurança Cibernética Nacional; 
ii) Universo conectado e seguro: prevenção/mitigação de ameaças cibernéticas; iii) Proteção 
Estratégica; iv) Dimensão Normativa; v) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; vi) Dimensão 
Internacional e Parcerias Estratégicas; e vii) Educação (Anexo II, item 69: Decreto 10.222/2020, 
Anexo, Parte II). 

355. Analisando-se detidamente cada um dos eixos da E-Ciber, percebe-se haver nítida 
correspondência entre eles e os tópicos listados na Tabela 14, conforme registrado na Tabela 15. 

Tabela 15 - Preocupações e objetivos comuns em estratégias de SegCiber versus E-Ciber. 
(Fonte: elaboração própria, confrontando a E-Ciber com a Tabela 14) 

Preocupação/Objetivo Eixo Temático da E-Ciber 
Proteção de infraestruturas e sistemas 

críticos 1.3. Proteção Estratégica 

Identificação e resposta a ameaças 
1.2. Universo conectado e seguro: 
prevenção e mitigação de ameaças 

cibernéticas 
Combate ao crime cibernético 2.1. Dimensão Normativa 
Conscientização e educação da 

população em geral 2.4. Educação 

Capacitação de profissionais em 2.4. Educação 
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SegCiber 
Desenv. tecnológico/inovação em 

SegCiber 
2.2. Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação 

Cooperação internacional 2.3. Dimensão Internacional e Parcerias 
Estratégicas 

356. Além de dedicar um tópico próprio a cada uma dessas preocupações, a estratégia 
brasileira, logo em seu primeiro eixo, aprofunda-se na problemática da “Governança da Segurança 
Cibernética Nacional”. Ou seja, a própria E-Ciber traz diversas análises e reflexões acerca de 
mecanismos e características que a macroestrutura de governança e gestão da SegCiber do país 
deve considerar, de acordo com os tópicos a seguir (Anexo II, item 69: Decreto 10.222/2020, 
Anexo, Parte II, item 1.1). 
Mecanismos e medidas em prol da governança cibernética 

357. Esse eixo ressalta que processos de governança e gestão adequados são vitais “para 
alinhar o planejamento de uma organização às suas ações estratégicas, otimizar o emprego de 
recursos, elevar a qualidade dos serviços prestados e permitir a condução exitosa de projetos e de 
processos”, aspecto importante em SegCiber, “em virtude da profusão de atores (...), da 
capilaridade e da transversalidade do assunto em diferentes áreas da sociedade, e da 
multilateralidade de ações previstas e em andamento”. 

358. Segundo a E-Ciber, “a governança cibernética abrange o desenvolvimento e a aplicação 
de princípios comuns, de normas, de procedimentos e de programas”, com ações voltadas, entre 
outras temáticas, “à comunicação de ataques (...), ao fortalecimento da capacidade institucional dos 
órgãos (...), aos mecanismos de liderança, aos manuais de boas práticas, aos requisitos mínimos e 
às recomendações, ao monitoramento de políticas públicas, à gestão de riscos, ao atendimento dos 
interesses da sociedade, à custódia de dados por órgãos públicos e aos certificados em segurança 
cibernética”. 

359. As empresas que produzem ou comercializam serviços no campo da SegCiber devem 
adotar “padrões nacionais e internacionais [de segurança e privacidade] no desenvolvimento de 
novas soluções, desde a sua concepção” (security and privacy by design and by default). 

360. Essa governança deve, ainda, orientar “os direitos, as obrigações e as responsabilidades 
dos diversos segmentos da sociedade, e leva[r] os órgãos públicos e as organizações privadas a 
priorizarem o uso seguro do espaço cibernético”. As instituições devem implementar programas de 
SegCiber, realizando “diagnóstico do estágio em que se encontram” (identificação de 
vulnerabilidades, ameaças e fatores de risco) e adotando proteções adequadas, tais como “os 
mecanismos de detecção de ataques, as metodologias de resposta a incidentes e os procedimentos 
de restauração do ecossistema informático”. 

361. Os cidadãos, a seu turno, precisam “elevar sua participação no ecossistema digital”, 
pelo uso em si das tecnologias e, também, ajudando a depurá-lo, por meio do combate aos crimes 
cibernéticos e à “pirataria” de software e da denúncia dos ilícitos e ações maliciosas de que forem 
vítimas. 
Metodologia de gestão de riscos 

362. Refere-se “aos princípios, aos objetivos, às estruturas, às competências e aos processos 
necessários para se conhecer as vulnerabilidades” e tratá-las de modo eficaz, permitindo que a 
instituição conheça seus pontos críticos e os ativos mais relevantes que deve proteger. Segundo o 
art. 17 do Decreto 9.203/2017, “a alta administração das organizações da [APF] deverá estabelecer, 
manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à 
identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos” (Anexo II, 
item 50). 

363. Nessa seara, a E-Ciber reforça o histórico de atuação do GSI, com a publicação, em 
2008, da NC 2/IN01/DSIC/GSI/PR, contendo “orientações acerca de definição de riscos, de 
procedimentos para identificar os riscos e seus níveis aceitáveis, da análise de impactos e de 
probabilidades e de opções de tratamento” (Anexo II, item 99), e, em 2013, da NC 
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4/IN01/DSIC/GSI/PR, estabelecendo diretrizes para o processo de gestão de riscos de SegInfo nos 
órgãos da APF (Anexo II, item 101). 

364. Aduz, porém, que os vários órgãos e empresas do setor privado acabaram adotando 
“metodologias e arcabouços internacionais diferentes”, o que “dificulta a análise do grau de 
maturidade em segurança cibernética do País de forma geral, uma vez que os critérios e requisitos 
de cada normativo não são os mesmos”, sendo preciso, então, “padronizar as melhores práticas e 
permitir que mesmo pequenas organizações possam adotar medidas eficientes para a proteção de 
suas informações”. 

365. A E-Ciber recomenda que essa padronização tenha início a partir da observância das 
normas do GSI, mas reconhece que estas “não são exaustivas” e devem, portanto, ser 
complementadas pela adoção das normas correlatas da International Organization for 
Standardization (ISO)lxiv e de padrões metodológicos como o Control Objectives for Information 
and related Technology (Cobit)lxv e aqueles emitidos por entidades como o National Institute of 
Standards and Technology (NIST) e o CIS. 

366. Recomenda, ainda, a utilização de tecnologias “integradoras e que permitam a macro 
gestão de diversos ativos e de diferentes tecnologias”, a exemplo da plataforma Security 
Orchestration Automation and Response (SOAR), que consiste em um “conjunto de soluções de 
softwares compatíveis que permitem que uma organização colete dados sobre ameaças de 
segurança de várias fontes” (peça 40, p. 92-93), além da “certificação de produtos e de soluções em 
segurança cibernética”. 
Confiança e segurança no uso do certificado digital 

367. A E-Ciber destaca “a confiança proporcionada pelo certificado digital”, que garante “de 
forma inequívoca a identidade de um indivíduo[/]instituição, sem uma apresentação presencial” 
(peça 40, p. 94-97), bem como “a confidencialidade, a autenticidade, e a comprovação de autoria 
em transações eletrônicas assinadas por meio de sua utilização”, destacando que o seu uso em 
documentos públicos (carteira de identidade, título de eleitor, CPF) pode “propagar um ambiente 
de acesso mais seguro e confiável”. 

368. A estratégia cita exemplos pioneiros de utilização da certificação digital pelo Banco 
Central do Brasil e pela SRFB, que resultaram na otimização de processos e na redução de fraudes 
e da sonegação fiscal, e pelo Judiciário, “desde a edição do Diário da Justiça em formato eletrônico 
até o peticionamento eletrônico disponível em vários tribunais”. 

369. Acrescenta que, com vistas a “expandir significativamente a oferta” dos certificados 
digitais, o Governo federal vem atuando para solucionar problemas “como a elevada quantidade de 
processos para emissão dos certificados, o alto custo para o cidadão e o baixo número de unidades 
certificadoras por habitante”, mas precisa fazer isso sem “fragilizar as medidas de segurança 
relativas à sua concessão”. 
Coordenação centralizada da SegCiber nacional 

370. A estratégia frisa que, apesar de a consolidação da SegCiber depender de uma 
“coordenação política, que inclua o setor privado e a sociedade”, o relatório da CPI da Espionagem 
apontou que o Governo brasileiro ainda carece de informações para executar ações mais eficazes 
nessa área, pois “cada órgão público adota definições, critérios e diferentes ações para a proteção 
do ambiente digital, sem compartilhar informações, boas práticas e as soluções adotadas para cada 
incidente cibernético”. 

371. Aduz que, à exceção dos “aspectos relacionados à defesa e à guerra cibernéticas, que 
estão a cargo do [MD]”, é “importante que se conceda a um órgão governamental a 
responsabilidade de orientar o tema [SegCiber] em âmbito nacional, organizá-lo, e propor medidas 
e regulamentos, com a participação de representantes de todos os setores da sociedade”. Diz que 
“[EUA], Reino Unido, Portugal, França, Índia, Malásia, Singapura, Coréia do Sul e Japão” 
adotaram esse modelo centralizado de gestão, que “apresenta bons resultados para a coordenação e 
a consolidação da [SegCiber] como assunto de Estado, promove sinergia entre Governo, setor 
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privado, sociedade e academia, e evidencia o caráter estratégico da proteção do espaço 
cibernético”. 

372. A E-Ciber registra que, no âmbito da APF, o GSI possui vasta experiência em SegInfo e 
em SegCiber, pois, desde 2006, “estuda e elabora diversos normativos, (...) Instruções Gerais, 
[NCs], Estratégias e Política”, entendendo que, no caso do Brasil, o órgão pode centralizar essa 
gestão, a partir do reforço da sua estrutura, da aprovação de lei que regule o tema (ações, 
atribuições e mecanismos de diálogo com a sociedade) e lhe atribua esse papel e do urgente 
aumento dos investimentos nessas áreas. 

373. A estratégia recomenda a participação da sociedade por meio da “criação de um 
conselho nacional de [SegCiber], que congregue (...) atores estatais e não estatais”, e de “grupos de 
debate, sob coordenação do [GSI], de modo a se garantir o envolvimento de profissionais (...) para 
uma melhor compreensão dos desafios a serem dirigidos aos vários setores de acordo com 
realidades específicas”. 
Monitoramento do cenário cibernético 

374. A E-Ciber lembra a importância do contínuo monitoramento da eficácia dos 
instrumentos normativos, bem como, na linha do art. 4º (em especial, incs III e IX) do Decreto 
9.203/2017 (Anexo II, item 50), de prever “métricas e indicadores que permitam (...) o 
monitoramento das ações, dos programas e dos projetos voltados à [SegCiber]”. Nessa perspectiva, 
destaca três vertentes: i) medir a eficácia e a eficiência das ETIRs; ii) medir o desempenho do país 
em SegCiber; e iii) estabelecer “rotina de verificações de conformidade em [SegCiber] dentro dos 
órgãos públicos e das entidades privadas”. 

375. A estratégia sugere que essas verificações, que visam a calibrar “aspectos técnicos (...) 
como análise de vulnerabilidades, relatórios técnicos de ameaças e relação de soluções em 
tecnologia, com os aspectos de negócio, como continuidade dos serviços prestados, riscos à 
imagem e processos de tomada de decisão”, sejam conduzidas pelos próprios entes e planejadas 
com moderação e razoabilidade, de modo que sua realização não se dê em detrimento do trabalho 
do ente de lidar com ameaças cibernéticas. 

7.1.2. Benchmarking de orçamentos nacionais para ações de SegCiber e DefCiber 

376. A equipe buscou informações orçamentárias de outros países e procurou identificar suas 
respectivas previsões de gastos relativas a ações nas áreas de SegCiber e DefCiber, tendo 
conseguido reunir informações sobre quatro países, a saber: i) Reino Unido; ii) EUA; iii) França; e 
iv) Espanha. Cada um deles é tratado em tópico específico e, a seguir, são trazidas as informações 
relativas ao Brasil. 
Reino Unido 

377. De acordo com a respectiva estratégia nacional, o país prevê investir na área de 
SegCiber, ao longo dos próximos cinco anos, um total de £ 1,9 bilhão (parágrafo 68), ou seja, o 
equivalente a um orçamento anual de £ 380 milhões (~R$ 2,57 bilhões). 

378. Há, também, notícia que reafirma essa expectativa: “the military continues to develop its 
cyber capabilities as part of the £1.9 billion investment into the National Cyber Security Strategy, 
focused on boosting the UK’s cyber security”lxvi (peça 40, p. 98-101). 
EUA 

379. Na proposta orçamentária dos EUA para 2021 (A Budget for America’s Futurelxvii – 
peça 43, p. 437-574), há gastos relacionados às áreas de SegCiber e DefCiber espalhados pelos 
orçamentos de diversos departamentos, totalizando cerca de US$ 11,4 bilhões (~R$ 60 bilhões) 
[Tabela 16]. 

Tabela 16 - Gastos relacionados a SegCiber/DefCiber previstos no orçamento dos EUA para 
2021. 

(Fonte: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/budget_fy21.pdf) 

Órgão Previsão 
orçamentária 

Página 
do 
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(US$) doc. 
Department of Defense 

(DoD) 10 bilhões 35 

Department of Energy (DoE) 185 milhões 45 
Department of Homeland 

Security (DHS) 1,1 bilhão 58 

Department of Justice (DoJ) 127 milhões* 86 
TOTAL 11,4 bilhões  

*Não é exclusivo para SegCiber. Destina-se à prevenção e ao combate ao financiamento do 
terrorismo, à lavagem de dinheiro, às criptomoedas e às ameaças cibernéticas. 
França 

380. No início de 2019, a Ministra das Forças Armadas proferiu um discurso denominado 
“Stratégie cyber des Armées”lxviii (peça 43, p. 575-585), no qual declarou (peça 43, p. 579) [grifo 
nosso]: 

En 2017, le commandement de cyberdéfense a été créé. Il a prouvé sa pertinence et montré sa 
qualité. J’ai décidé d’en augmenter les moyens et d’en consolider la structure. La loi de 
programmation militaire prend acte de la menace cyber, c’en est même une priorité. Alors, nous 
renforçons nos effectifs et d’ici 2025, nous compterons au sein du COMCYBER, de la DGSE et de 
la DGA, 1000 cyber combattants supplémentaires. Nous renforçons les moyens avec 1,6 milliard 
d’euros investis pour la lutte dans le cyberespace. 

381. No segmento grifado, ela afirmou: “Estamos reforçando os meios com € 1,6 bilhão 
[~R$ 10 bilhões] investidos na luta no ciberespaço”. A notícia que contém o documento menciona 
o período de referência 2019-2025lxix (peça 40, p. 102-103). O trecho citado parece confirmar isso, 
pois também cita o ano de 2025. Esse valor, então, equivaleria a um orçamento anual de 
€ 229 milhões (~R$ 1,4 bilhão). 
Espanha 

382. Segundo a IDC Research Spain, os gastos com SegCiber na Espanha, em 2020, 
incluindo setor privado, atingirão cerca de € 1,4 bilhões (~R$ 8,76 bilhões), aumento de 6% em 
relação a 2019lxx (peça 40, p. 104-107). 

383. Não foi encontrado o orçamento público total destinado às áreas de SegCiber/DefCiber, 
mas identificou-se que o valor do contrato para a construção das novas instalações do “Mando 
Conjunto de Ciberdefensa” foi de quase € 10,7 milhões (~R$ 66,9 milhões)lxxi [peça 40, p. 108-
109]. A obra foi entregue no final de 2019lxxii (peça 40, p. 110). 
Brasil 

384. Relatório da CRE64, divulgado no final de 2019, avaliou a política nacional de DefCiber 
e tratou, em capítulo específico, do orçamento brasileiro destinado ao setor cibernético, registrando 
que foram “destinados ao [MD] e ao Exército para 2020 (...) R$ 22 milhões, para a aplicação no 
setor cibernético”, dos quais somente R$ 6.334.725,00 ao ComDCiber, que afirmou serem 
“necessários para [2021] R$ 60 milhões para implantar e modernizar um modelo capaz de atender 
às necessidades” do setor (peça 41, p. 650). 

385. Aquele relatório comparou, nos exercícios financeiros de 2012 a 2018, as execuções 
orçamentárias dos setores nuclear (R$ 6,68 bilhões) e cibernético (R$ 125,53 milhões) para mostrar 
o desprestígio deste último, cujas previsões e execuções, ademais, vêm decrescendo ao longo dos 
últimos anos (peça 41, p. 648-649), fato, inclusive, noticiado na mídialxxiii (peça 40, p. 112-113). 

386. O documento consignou, ainda, que, “em relação ao PPA [Plano Plurianual] 2020-2023, 
o Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a mensagem sem previsão de projetos para 
implantação e modernização do setor de [DefCiber]”, gesto entendido como recuo em relação “à 
priorização do setor verificada no PPA 2016-2019”, concluindo que “não há como o Setor 
Cibernético se manter com esses valores”, que o orçamento “deveria ser de 60 milhões para o ano 
de 2020, e 120 milhões para 2021, 2022 e [2023], a fim de atingir os objetivos já fixados” e que 
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“estamos ficando para trás no campo de [DefCiber] e podemos pagar um preço caro por isso” (peça 
41, p. 650-651 e 653). 

387. O benchmarking realizado corroborou a conclusão do referido relatório (Tabela 17). 

Tabela 17 - Orçamentos nacionais anuais de SegCiber/DefCiber. 
(Fonte: elaboração própria, com base nos valores encontrados nos tópicos precedentes) 

País 

Orçamento anual 
de 

SegCiber/DefCiber 
(R$) 

Parágrafo 

Reino 
Unido 2,57 bilhões 377 

EUA 60 bilhões 379 
França 1,4 bilhão 381 

Espanha 66,9 milhões* 383 
Brasil 22 milhões 384 

*Valor apenas do contrato para a construção das novas instalações do “Mando Conjunto de 
Ciberdefensa”. 

388. Frisa-se, ademais, que essas pesquisas não foram exaustivas. Pretendeu-se, apenas, 
levantar alguns parâmetros de comparação orçamentária. O valor encontrado para o Reino Unido, 
por exemplo, parece não envolver os gastos com DefCiber. O da França, por outro lado, parece não 
envolver SegCiber. O da Espanha refere-se tão somente à construção das instalações do “Mando 
Conjunto de Ciberdefensa”. 

389. Segundo notícia acerca da apresentação do mencionado relatório da CRE, o relator teria 
alertado para os riscos dessa negligência, afirmando que um ataque cibernético pode, por exemplo, 
invalidar todo o arsenal de uma nação, inclusive nuclear, caso não haja a devida proteção, ou 
impactar “os setores energético-elétrico, de comunicações, abastecimento de água e logística”, 
havendo, inclusive, países que “já oficializaram o setor de cibernética como uma espécie de quarta 
força”lxxiv (peça 40, p. 122-123). 

7.1.3. Arranjo e atuações dos órgãos estruturantes da APF 

390. Conforme Seção 3.1, no Brasil há clara divisão entre SegCiber e DefCiber: enquanto a 
primeira área fica sob a batuta civil, encabeçada, no Poder Executivo, pelo GSI/PR, a segunda 
queda sob o manto militar, comandada pelo MD. Igual constatação foi feita no “Guia de defesa 
cibernética na América do Sul”, publicado em 2017lxxv (peça 42, p. 1085-1169). Na América do 
Sul, esse também é o formato adotado por Uruguai, Argentina, Chile, Equador e Guiana Francesa 
(peça 42, p. 1157). 

391. Apesar de essa divisão (SegCiber civil, DefCiber militar) não representar um problema 
em si, estudo feito em 2018 creditou parte do avanço do México na área de SegCiber, em 
comparação com o Brasil (Figura 1), a questões relacionadas aos respectivos arranjos 
institucionais, registrando que, enquanto lá “o arcabouço institucional apresenta-se menos 
fracionado e mais integrado”, aqui “a governança (...) é composta por uma diversidade de órgãos, 
configurando-se bastante fragmentada, o que pode dificultar a integração e (...) a definição exata de 
responsabilidades”, sendo que tais diferenças acabam refletindo, também, nas políticas e estratégias 
de SegCiber desses paíseslxxvi (peça 42, p. 1228). 

392. Posteriormente a esse estudo, houve evolução do quadro normativo pátrio a partir das 
publicações, por exemplo, dos Decretos 9.637/2018 (PNSI) e 10.222/2020 (E-Ciber). Porém, a 
fragmentação, em termos de governança, permaneceu. 

393. No que tange às atuações dos órgãos estruturantes, buscou-se avaliar, além das suas 
ações e iniciativas (Seção 3.10), se estes estão alinhados aos preceitos da PNSI e, por exemplo, 
editaram normas, nomearam gestores e instituíram os respectivos comitês de SegInfo e ETIRs, bem 
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como se o CGSI está ativo (Ofícios de Requisição 1 a 5-12/2020, item 2.8 e seguintes; peças 21-24 
e 27). 

394. De modo geral, as respostas dos órgãos questionados (GSI, ComDCiber, ME, CGU e 
Serpro) mostraram que todos vêm dedicando atenção à área de SegInfo (peça 34). Relativamente 
ao CGSI, percebe-se evolução quanto ao seu funcionamento, sobretudo a partir de 2017, com a 
realização de diversas reuniões (peça 36, p. 88-145) e a recente instituição de “subcolegiado para 
auxiliar na criação e definição da estrutura encarregada da governança da [SegCiber] dos sistemas 
de missão crítica e das plataformas de governo digital” (peça 36, p. 146-147). 

395. Conforme visto no benchmarking internacional (Capítulo 2), é possível identificar, nos 
países que lideram o ranking do GCI, a presença de instituições responsáveis por, em âmbito 
nacional, estruturar e liderar as iniciativas de SegCiber, a exemplo do NCSC no Reino Unido 
(parágrafo 67) e da CISA nos EUA (parágrafo 72). No caso do Brasil, esse papel é exercido pelo 
GSI/PR (Figura 2). No Reino Unido, inclusive, o arranjo se assemelha ao brasileiro no que se 
refere ao meio militar, com o Cyber Security Operations Centre exercendo função similar à do 
ComDCiber. 

396. O Brasil, no entanto, tem nítida carência de uma autoridade central e de uma lei 
nacional que regulem a matéria para além do Poder Executivo, da esfera federal e, mesmo, do setor 
público, conforme reconhecido no relatório da CRE64 (peça 41, p. 652-653), na E-Ciber (Seção 
7.1.1, tópico “Coordenação centralizada da SegCiber nacional”) e pelos próprios gestores do GSI, 
em reunião com esta equipe. O CEPESC também mencionou essa “dificuldade na governança” e 
na coordenação do “intercâmbio de informações e contatos entre os órgãos que cuidam da temática 
(...), o que pode resultar em retrabalho e, consequentemente, desperdício de recursos” (peça 34, p. 
54-55). 

7.1.4. Resposta à Q1 

397. Como visto, restou claro que a E-Ciber representou significativo marco orientativo para 
o setor cibernético nacional, tendo estabelecido concepção estratégica detalhada para o Brasil na 
área de SegCiber e previsto objetivos e ações que perpassam as áreas de preocupação mais 
recorrentes presentes nas estratégias dos países melhor colocados no ranking do GCI (Tabela 15). 
Convém lembrar, porém, que resta pendente a elaboração e publicação de, pelo menos, mais quatro 
módulos da PNSI, assim como dos “planos nacionais”, a exemplo do PNTIR (Anexo II, item 54: 
Decreto 9.637/2018, arts. 5º-7º). 

398. Adicionalmente, a E-Ciber tratou com suficiente profundidade a questão da 
“governança da SegCiber nacional”, dedicando-lhe extensa abordagem e identificando deficiências 
e oportunidades de melhoria, a exemplo da necessidade de expansão do uso de certificados digitais 
e da carência de autoridade e normatização com amplitudes de atuação efetivamente nacionais 
(Seção 7.1.1), pontos que foram, inclusive, corroborados por outras análises presentes ao longo 
deste relatório. 

399. No que tange ao orçamento, evidenciou-se o atraso do Brasil quando comparado às 
nações mais desenvolvidas na área (Tabela 17), mostrando-se, ainda, que o assunto foi debatido 
recentemente no Senado Federal. O setor cibernético, sob responsabilidade do Exército, apesar de 
definido como estratégico na END (parágrafo 117), na prática não tem recebido o mesmo nível de 
investimento e atenção dos setores nuclear e espacial, a cargo das demais Forças (Seção 7.1.2, 
tópico “Brasil”). 

400. Por fim, mostrou-se que, apesar da recente evolução normativa e de possuir órgãos 
estruturantes atuantes, o arranjo institucional brasileiro se apresenta excessivamente fragmentado, o 
que já foi, inclusive, objeto de estudo específico com vistas a explicar o fato de o Brasil estar pior 
posicionado do que o México no ranking do GCI. Ademais, o país carece de órgão com autoridade 
ampla e de lei para regular o tema da SegCiber em todo o território nacional, incluindo o setor 
privado (Seção 7.1.3). 

401. Do exposto, tem-se que a macroestrutura nacional responsável pela governança e gestão 
das questões de SegInfo/SegCiber, apesar de atuante, não se mostra adequada, dados os alcances 
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limitados da atuação do seu principal órgão (GSI/PR) e da regência do atual arcabouço normativo, 
que não alcançam a Administração Pública como um todo, mas apenas o Poder Executivo federal. 
Relativamente à DefCiber, o órgão responsável (ComDCiber) é igualmente atuante, porém o 
investimento na área está muito aquém da sua importância estratégica para o país. 
7.2. Q2) Panorama geral da APF em SegInfo/SegCiber 

402. As informações mais recentes de que dispõe o TCU sobre a situação de SegInfo dos 
órgãos da APF, constantes do ciclo 2018 do questionário do levantamento integrado de governança 
(Seção 4.3), naturalmente, ainda retratam a situação da estrutura administrativa da gestão anterior 
da APF. 

403. Conforme apontado, analisando-se o conteúdo dos questionários dos levantamentos de 
governança já realizados por este Tribunal, desde o primeiro em 2007 até o último em 2018, notou-
se que o número de práticas de gestão de SegInfo avaliadas foi reduzido pela metade a partir de 
2017, em comparação com os ciclos anteriores de 2016 e de 2014. Ademais, com relação ao escopo 
avaliado, verificou-se que o questionário de 2018 abordou, além das práticas básicas de gestão de 
SegInfo, apenas uma relativa a SegCiber, ao perguntar sobre o processo de gestão de incidentes 
(Tabela 2). 

404. Desse modo, entendeu-se que as informações coletadas nesse último questionário não 
eram suficientes para possibilitar um acompanhamento efetivo da situação de SegInfo e de 
SegCiber dos órgãos da APF, bem como das demais organizações públicas sujeitas à fiscalização 
do TCU. Assim, no escopo deste levantamento, novas questões já foram propostas e, inclusive, 
inseridas no questionário do próximo ciclo, cuja aplicação foi prorrogada para 2021 devido à 
pandemia da Covid-19 (Anexo IV). 

405. As novas questões abordam práticas de SegInfo e de SegCiber de forma bem mais 
detalhada e abrangente, incluindo alguns controles críticos recomendados pelo CIS57. 

406. Ressalva-se que, mesmo no questionário mais recente (ciclo 2021), a SegInfo continua 
sendo avaliada como um subconjunto de práticas de governança e de gestão de TI. Entretanto, 
considerando que a gestão de SegInfo perpassa toda a organização e que o tema ganha ainda mais 
relevância e sensibilidade no atual contexto de TD, esta não deveria ser vista como um problema 
apenas da TI e, idealmente, deveria ser questionada em seção específica, até para se destaque a sua 
importância. 

407. Além do levantamento realizado pelo TCU, identificou-se outras fontes de informação 
sobre SegInfo/SegCiber, que podem ser usadas em trabalhos futuros: i) 2012: análise de riscos 
realizada pelo GSI (peça 36, p. 7-87); ii) 2018: diagnóstico realizado pela CGU (peça 36, p. 151-
157); iii) 2018/2019: autoavaliação e análise de riscos realizadas pelo Serpro (peça 36, p. 158-200) 
[Seção 4.4]. 

408. Essa primeira análise de riscos avaliou, em nove órgãos, diversos controles na área de 
SegInfo, tendo por critério a IN GSI/PR 1/2008 e suas NCs (Figura 20). Devido ao seu escopo 
reduzido, bem como ao tempo decorrido desde a sua realização (2012), entende-se pertinente e 
interessante uma nova realização dessa verificação, porém de forma mais ampla. 

409. O diagnóstico realizado pela CGU, apesar de não abranger toda a clientela do TCU e ter 
seu escopo limitado aos órgãos do Poder Executivo Federal, pode servir de subsídio para a seleção 
de candidatos a futuras auditorias (critério de risco). A autoavaliação e a análise de riscos 
realizadas pelo Serpro, a seu turno, têm abrangência limitada aos ativos da empresa, podendo-se, 
no entanto, aproveitar as metodologias utilizadas como referência para trabalhos futuros. 

410. Outra possível fonte de informação identificada foi a base de dados de incidentes 
mantida pelo CTIR Gov, que pode proporcionar ao Tribunal conhecimento sobre quais órgãos 
contam com ETIRs mais atuantes, além de fornecer uma visão atualizada das atividades maliciosas 
em andamento e das vulnerabilidades sendo exploradas na APF. Destarte, propor-se-á, no âmbito 
da estratégia sugerida, a formalização de acordo de cooperação técnica com o CTIR Gov para o 
compartilhamento desses dados com o TCU (Capítulo 8, “Acompanhar a evolução do cenário de 
SegInfo/SegCiber”). 
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411. Do exposto, tem-se que o principal instrumento de acompanhamento do panorama da 
APF em SegInfo/SegCiber continua sendo o levantamento integrado de governança realizado pelo 
próprio Tribunal, cujo último ciclo (2018) mostrou que 59% dos órgãos avaliados (295 de 498) já 
implementavam, ainda que parcialmente, a gestão da SegInfo, pois foram classificados nos estágios 
“Aprimorado” ou “Intermediário” em função do seu iGestSegInfo 2018 (Figura 16). 

412. Resultados mais detalhados daquele ano, inclusive, mostraram maiores níveis de 
capacidade dos órgãos no grupo “Políticas de Responsabilidades” do que em “Processos e 
Atividades” (Figura 17), o que se explica a partir da maior dificuldade, na prática, de se estabelecer 
e executar processos e rotinas de trabalho em comparação a elaborar e publicar normativos (política 
de SegInfo, PCA etc.), nomear gestores e instituir comitês. Resultado similar também foi obtido no 
ciclo anterior (2017)53. 

7.2.1. Resposta à Q2 

413. Em suma, tem-se que as informações custodiadas pelo TCU não se mostravam 
suficientes para permitir um adequado acompanhamento do panorama geral da APF nas áreas de 
SegInfo/SegCiber. Contudo, no escopo deste levantamento, foi realizado um esforço de 
readequação do questionário do levantamento integrado de governança, com reflexos já a partir do 
próximo ciclo (2021), o qual deverá sanar essa deficiência (Anexo IV). 

414. Ademais, identificou-se fontes que podem complementar as informações do TCU, como 
as avaliações feitas pelo GSI e pela CGU e a base de incidentes do CTIR Gov (parágrafos 407-
410). 
7.3. Q3) Principais riscos e vulnerabilidades de SegInfo/SegCiber na APF 

415. Este levantamento buscou identificar os principais riscos e vulnerabilidades de SegInfo 
e de SegCiber da APF, bem como avaliar as capacidades dos órgãos de detectarem e responderem a 
incidentes de SegInfo e a ataques cibernéticos. Para isso, as principais fontes de informação foram 
um e-mail enviado pelo CERT.br e as respostas de alguns órgãos (GSI, ComDCiber, CGU, Serpro 
e CEPESC) aos respectivos ofícios de requisição, além da base de dados de incidentes mantida pelo 
CTIR Gov e da pesquisa realizada com as ETIRs (Capítulo 5). 

416. O CTIR Gov atua como ponto central de recebimento de notificações e de coordenação 
das ações de resposta a incidentes no âmbito da APF, o que lhe permite coletar e manter dados que 
podem ser usados para detectar tendências e padrões de ataques, bem como concentrar suficiente 
conhecimento para, com propriedade, poder recomendar estratégias de prevenção e mitigação. Em 
seu sítio na Internet, entre outras informações, divulga alertas e recomendações aos órgãos e um 
painel com estatísticas relativas ao trabalho de detecção, triagem, análise e resposta a incidentes 
cibernéticos (Figura 22). 

417. Debruçando-se sobre a base de dados utilizada para confeccionar tal painel, a equipe de 
auditoria verificou que, de 2018 para 2019, o número de notificações reportadas ao CTIR Gov 
cresceu 52,9% (de 16.355 para 25.008), embora, neste último ano, menos da metade das 
notificações tenham se confirmado como incidentes ou vulnerabilidades (Tabela 4). 

418. Em 2018, a maioria dos incidentes reportados ao CTIR Gov foram enquadrados na 
classe “Fraude” (grande parte relacionada a ataques de phishing), ao passo que, em 2019, a classe 
com mais ocorrências foi a de “Abuso de sítio” (comprometimento da segurança de servidores web 
e/ou desfiguração do conteúdo de páginas da Internet), com aumento de 53,5% em relação ao ano 
anterior (Tabela 5). Em 2020, esta última permanece na liderança, com mais de 1.500 ocorrências 
até 29/52. Dentre esses abusos, destaca-se a “Desfiguração de sítio” (alteração ou “pichação” do 
conteúdo de páginas), apesar de sua prevalência ter caído de 80,8% em 2018 para 46,7% em 2019 
(Tabela 6). 

419. Outra classe de incidente que se destacou foi o “Scan”, cujas ocorrências aumentaram 
86%, passando de 702 em 2018 para 1.306 em 2019 (Tabela 5). Segundo o CERT.br, esse tipo de 
incidente correspondeu a quase metade (46,81%) dos reportes recebidos em 2019 (Figura 26). 
Também se verificou elevação de 35% nas notificações de “Vazamento de informação” (2018: 
1.793; 2019: 2.421), provavelmente em decorrência da aprovação da LGPD (Anexo II, item 18). 
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420. Com base apenas nos dados analisados, não se pode afirmar que o aumento geral no 
número de notificações, verificado de 2018 para 2019, seja decorrente de intensificação da 
atividade maliciosa. Isso porque pode ter havido melhora na produtividade do trabalho das ETIRs 
já existentes em 2018 ou mesmo instituição de novas ETIRs em 2019, ambas possíveis causas de 
aumento das notificações, não verificáveis, contudo, em função de os dados enviados pelo CTIR 
Gov excluírem a identificação das equipes notificantes. Essa informação poderia, por exemplo, ter 
sido correlacionada com o resultado da pesquisa (Seção 5.6) para fornecer insights acerca da 
proatividade das ETIRs. 

421. Assim, sugere-se que o acordo de cooperação técnica com o CTIR Gov (parágrafo 410), 
idealmente, inclua tais informações, visto que sua ausência representou limitação ao planejamento 
inicial deste levantamento, cujos procedimentos relacionados a incidentes e vulnerabilidades 
(Seção 5.3) poderiam ter sido individualizados por órgão. Além de uma visão mais rica sobre as 
realidades e os problemas vivenciados por cada ETIR, poder-se-ia, inclusive, correlacionar esses 
resultados com os índices de governança e gestão em SegInfo dos respectivos órgãos (Capítulo 4), 
o que permitiria ter uma percepção geral do efeito da maturidade do órgão em SegInfo no trabalho 
da sua ETIR. 

422. A seu turno, a pesquisa realizada com as ETIRs coordenadas pelo CTIR Gov buscou 
avaliar a capacidade de resposta da APF em um cenário crescente de incidentes de SegInfo e de 
ataques cibernéticos (Seção 5.6). De 348 organizações ligadas ao Poder Executivo e que, portanto, 
de acordo com a PNSI, deveriam instituir ETIRs (Anexo II, item 54: Decreto 9.637/2018, art. 15, 
inciso VII), o CTIR Gov forneceu os endereços de e-mail válidos das equipes de apenas 88 
(parágrafos 240-241). 

423. Apesar de ter recebido somente trinta respostas completas, essa pesquisa coletou dados 
importantes sobre estruturas, recursos utilizados e serviços oferecidos pelas ETIRs respondentes, 
além de captar seus principais desafios, deficiências e pontos de atenção. Por exemplo, prevaleceu 
o modelo de implementação “utilizando a equipe de TI”, possivelmente em virtude da dificuldade 
relatada quanto à alocação de pessoal dedicado exclusivamente ao tratamento e resposta a 
incidentes (Figura 28), conforme, inclusive, corroborado em manifestações do CERT.br e do 
CEPESC (parágrafos 260-261). 

424. De fato, a pesquisa mostrou que mais da metade (54%) das ETIRs respondentes não 
conta com profissional (servidor ou funcionário público ocupante de cargo efetivo ou militar de 
carreira) em regime de dedicação exclusiva, contrariando recomendação da 
NC 5/IN01/DSIC/GSI/PR (Figura 30). 

425. Outra preocupação relatada foi quanto à necessidade de se formalizar a ETIR, bem 
como de se definir e formalizar o respectivo processo de tratamento e resposta a incidentes, 
havendo, inclusive, manifestação da SRFB contrária à referida obrigatoriedade de os órgãos da 
APF instituírem estruturas próprias para esse tratamento, defendendo a possibilidade de 
terceirização da atividade (parágrafo 244). 

426. Além da demanda pelo reforço da estrutura das ETIRs, tanto em termos de recursos 
humanos quanto de ferramentas tecnológicas, a pesquisa também apontou a necessidade de haver 
mais integração, colaboração e compartilhamento de conhecimento entre elas, sobretudo sobre 
ameaças direcionadas à APF, de modo a fortalecer a segurança do governo e das infraestruturas 
críticas nacionais (Tabela 8). 

427. Adicionalmente, a pesquisa questionou sobre as principais vulnerabilidades técnicas que 
os atacantes tentam explorar e as respectivas estratégias de tratamento e mitigação adotadas pelas 
ETIRs (Seção 5.7.1). Em consonância com as notificações reportadas ao CTIR Gov, os ataques 
mais relatados envolveram a exploração de vulnerabilidades conhecidas, particularmente em 
sistemas e aplicações web, incluindo desfiguração de sítios e injeção de códigos maliciosos, a 
exploração de vulnerabilidades de sistemas legados e de softwares obsoletos/desatualizados, além 
dos ataques de engenharia social para disseminação de malware, como phishing e ransomware 
(Tabela 9). 
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428. Entre as estratégias de tratamento e mitigação, as medidas citadas pelos respondentes 
foram divididas em “prevenção”, “defesa” e “reação”, destacando-se, entre as desse primeiro 
grupo, a gestão de riscos, incluindo mapeamento de ativos críticos, a identificação e análise de 
ameaças e de vulnerabilidades e a conscientização dos usuários, desenvolvedores e profissionais de 
TI (Tabela 10). 

429. As respostas à pesquisa foram complementadas com informações solicitadas de outros 
órgãos por meio de ofícios ou de correio eletrônico. O CERT.br, por exemplo, informou que a 
maioria dos incidentes reportados exploram o uso de senhas fracas e as vulnerabilidades já 
conhecidas, recomendando, então, o uso de autenticação multifator e a aplicação de patches de 
atualização como medidas simples de proteção, geralmente negligenciadas (Seção 5.7.2). O Serpro 
apontou o uso de tecnologias obsoletas como principal vulnerabilidade da APF, sobretudo nos 
Ministérios (Seção 5.7.3). 

430. O ITI, a seu turno, alertou para a falsa sensação de segurança a partir da adoção de 
senha ou mesmo de biometria como métodos de identificação do usuário, bem como de blockchain 
para assinatura eletrônica de documentos. Segundo o instituto, que lembrou, ainda, a possibilidade 
de ataques a redes 5G/IoT mal implementadas, os certificados digitais da ICP-Brasil seriam os 
únicos instrumentos juridicamente válidos e capazes de garantir a integridade e a autoria dos 
documentos (Seção 5.7.6). 

431. O CEPESC frisou que, como os órgãos que lidam com informações sensíveis são alvos 
de atores maliciosos que usam técnicas cada vez mais sofisticadas, o Estado deve empregar 
recursos adequados para proteger suas informações estratégicas, como os dispositivos 
criptográficos que produz. Além disso, ressaltou a importância da adoção de boas práticas de 
segurança, tais como as recomendadas nos “Requisitos Mínimos de [SegInfo] aos Órgãos da 
[APF]”, de autoria do GSI (Seção 5.7.7). 

7.3.1. Resposta à Q3 

432. Conforme visto, em termos gerais, não se pode dizer que as principais vulnerabilidades 
e riscos de SegInfo/SegCiber da APF estejam sendo adequadamente acompanhados e tratados. Ao 
contrário, é preocupante a situação quanto à real capacidade de resposta e tratamento de incidentes 
da APF, tanto por parte dos órgãos individualmente quanto no que tange à rede de ETIRs por eles 
formada. 

433. Ademais, este levantamento indicou a necessidade premente de um acompanhamento, 
por parte do Tribunal, mais próximo, contínuo e proativo das atividades maliciosas em andamento 
e das vulnerabilidades às quais os sistemas e as redes das organizações públicas estão expostos. 

434. Essa necessidade, inclusive, é reforçada pelo contexto atual de fragilidade das pessoas 
frente à pandemia da Covid-19, que facilita ataques para disseminação de malware e vazamento de 
dados (Seção 5.7.9), lembrando que as pessoas, em geral, são consideradas o elo mais fraco da 
corrente da SegInfo, depois dos processos e da tecnologia. Reforça-se, ademais, a carência de 
promoção da conscientização e da educação em SegCiber, conforme preconiza a própria E-Ciber 
(Anexo II, item 69: Decreto 10.222/2020, Anexo, Parte II, item 2.4). 

435. Por fim, tem-se que o crescimento desse tipo de atividade maliciosa, muito 
provavelmente, passaria desapercebido pelo Tribunal não fosse a realização deste levantamento. 
Trata-se de cenário dinâmico, com novos eventos, tendências e tecnologias surgindo 
constantemente e demandando atualizações nas áreas de SegInfo e de SegCiber, sobretudo quando 
se consideram as grandes transformações em curso na APF (Capítulo 6), em especial o rápido 
processo de TD (Seção 6.1). 

436. Relativamente às deficiências identificadas nas operações e na coordenação das ETIRs, 
devido à importância do tema e ao seu reflexo na SegInfo/SegCiber da APF como um todo, 
afetando, inclusive, a segurança das ICs nacionais, sugerir-se-á, na estratégia de atuação do 
Tribunal, a realização de fiscalização específica sobre o tema (Capítulo 8 – “Auditoria no processo 
de resposta a incidentes cibernéticos”). 
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8. Proposta de estratégia de atuação do TCU 

437. Conforme mencionado, este capítulo irá se escorar nas percepções e análises contidas 
nas respostas às três primeiras macroquestões do planejamento (Capítulo 7) para, com base nelas e 
no conjunto de informações levantado, propor uma estratégia para que o TCU, ao longo dos 
próximos anos, acompanhe adequadamente o cenário e induza uma boa gestão da SegInfo e da 
SegCiber da APF. 

438. Em suma, pretende-se responder a quarta e última questão do planejamento (Anexo VI): 

438.1. Q4) Como deve ser a atuação do TCU no acompanhamento e na indução da boa gestão 
de SegInfo/SegCiber no âmbito da APF? 

439. De início, importa registrar que os itens iniciais da Matriz de Planejamento (Anexo VI, 
Q4, coluna “Detalhamento do procedimento”, itens “a”-“f” e “h”) já foram cobertos por outras 
partes deste relatório: visão geral dos conceitos (Anexo I); arcabouço legal/normativo nacional 
(Anexo II); boas práticas mundiais (Capítulo 2); identificação da macroestrutura nacional (Capítulo 
3); panorama geral da APF em SegInfo (Capítulo 4); principais riscos e vulnerabilidades de 
SegInfo/SegCiber da APF (Capítulo 5); atuações do CTIR Gov e das ETIRs da APF (Seções 5.3, 
5.6 e 5.7.1); aspectos de SegInfo/SegCiber no âmbito de grandes transformações tecnológicas em 
curso na APF (Capítulo 6). 

440. Assim, a estratégia de atuação proposta buscou atender aos demais itens previstos 
naquela matriz, concentrando-se na proposição de ações, iniciativas e trabalhos específicos com 
vistas a alavancar a gestão de SegInfo/SegCiber na APF, partindo do panorama atual e 
vislumbrando-se um cenário futuro, desejável, que se espera construir em parceria com os demais 
órgãos da APF. 

441. Ressalva-se, no entanto, que, embora abrangente, essa estratégia não é exaustiva, 
podendo ser reavaliadas algumas das ações previstas devido a eventuais restrições da Sefti ou de 
outras secretarias de controle externo quanto à disponibilidade de recursos humanos, bem como 
surgir novas ações no decorrer da sua condução, a depender do contexto do momento. 

442. Antes de tudo, convém destacar que, a partir de 2018, os objetos das ações de controle 
desta Corte passaram a ser selecionados com base na priorização dos problemas crônicos nacionais, 
relacionados na chamada Lista de Alto Risco da Administração Pública (LAR), sendo que a LAR 
2019-2020 identificou, entre as suas situações-problema, que “a baixa governança sobre as 
informações produzidas e custodiadas pelo Estado afeta seu compartilhamento, sua qualidade e sua 
segurança”. 

443. Ademais, o Plano Estratégico do TCU (PET) 2019-202510 também enumerou objetivos 
estratégicos que devem ser considerados (parágrafo 6). Assim, a estratégia sugerida foi estruturada 
em quatro eixos, visando a posicionar o Brasil no topo do ranking do GCI entre os países da 
América Latina, com cultura de SegInfo amplamente disseminada no Estado e na sociedade e 
processos de governança e gestão de SegInfo/SegCiber bem definidos e implementados nos órgãos 
da APF (Figura 35). 

444. No que se refere às quatro linhas de ação previstas, tem-se: 

444.1. Mapear a situação: fiscalizações, tipicamente do tipo levantamento, destinadas a 
identificar, entre outros, atores, estruturas organizacionais, normas, ações em andamento, riscos e 
vulnerabilidades; 

444.2. Diagnosticar a situação: auditorias e acompanhamentos com escopo bem definido para 
diagnóstico e avaliação de temas e problemas específicos; 

444.3. Induzir a adoção de boas práticas e o cumprimento de normas: formalização de 
parcerias com outros órgãos, organização de eventos, promoção de cursos e treinamentos, 
elaboração e publicação de conteúdo, enfim, atividades direcionadas à conscientização e à 
educação dos gestores; 
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444.4. Acompanhar as ações: atividades voltadas a assegurar a continuidade das iniciativas, 
envolvendo a capacitação contínua dos auditores da Sefti, a avaliação constante do cenário de 
ameaças e riscos e o acompanhamento da evolução da governança e gestão de SegInfo/SegCiber 
junto aos órgãos. 

 
Figura 35 - Fundamentos da proposta de estratégia de atuação do TCU em SegInfo/SegCiber. 

(Fonte: elaboração própria) 

445. Ressalte-se que essas linhas de ação deverão integrar um processo cíclico e contínuo, 
conforme ilustrado na Figura 36. 
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Figura 36 - Linhas de ação da proposta de estratégia de atuação do TCU em 

SegInfo/SegCiber. 
(Fonte: elaboração própria) 

446. A Figura 37, a título de sugestão, mostra uma linha do tempo com as ações previstas 
para serem executadas no primeiro ciclo da estratégia (2020-2023). Tais ações, no entanto, 
abordam temas distintos, sem relação de precedência, podendo ocorrer em outra ordem ou mesmo 
em paralelo. 

 
Figura 37 - Linha do tempo da proposta de estratégia de atuação do TCU em 

SegInfo/SegCiber. 
(Fonte: elaboração própria) 

447. As seções a seguir detalham cada uma das ações sugeridas, à exceção deste 
levantamento, divididas de acordo com as quatro linhas de atuação propostas. 
8.1. Mapear a situação 
Levantamento de riscos em sistemas informacionais da APF 

448. Ação realizada pela Sefti por meio do TC 031.436/2019-6, que identificou os sistemas 
críticos da APF e diagnosticou as capacidades de fiscalização de sistemas das unidades técnicas do 
TCU, tendo resultado no Acórdão 1.889/2020-TCU-Plenário (Rel. Min. Aroldo Cedraz). 
Levantamento de infraestruturas críticas nacionais 
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449. Do mesmo modo que identificou os sistemas críticos da APF, o Tribunal também 
precisa mapear as ICs nacionais (setores de telecomunicações, de transportes, de energia, de água e 
financeiro), visto que tais instalações podem sofrer ataques cibernéticos, com potencial de causar 
danos graves, como acidentes e indisponibilidade de serviços essenciais. 

450. Dentre os objetivos da PNSIC, destacam-se “a prevenção de eventual interrupção, total 
ou parcial, das atividades relacionados às infraestruturas críticas ou, no caso de sua ocorrência, a 
redução dos impactos dela resultantes” e “a integração de dados sobre ameaças, tecnologias de 
segurança e gestão de riscos” (Anexo II, item 53: Decreto 9.573/2018, Anexo, art. 3º, incisos I e 
III). 

451. A E-Ciber, a seu turno, listou “Elevar o nível de proteção das Infraestruturas Críticas 
Nacionais” entre suas dez ações estratégicas, alertando que “os principais tipos de ameaças contra 
as infraestruturas críticas são ataques de phishing, negação de serviço em larga escala, vazamentos 
de informações privadas ou institucionais, espionagem cibernética e a interrupção de serviços” e 
que muitas estratégias nacionais de SegCiber mencionam os ataques às ICs “entre as maiores 
ameaças à segurança nacional” (Anexo II, item 69: Decreto 10.222/2020, Anexo, item 2.3.5 e Parte 
II, item 1.3). 

452. Assim, propõe-se a realização de levantamento para mapear as ICs nacionais, verificar a 
implementação da PNSIC e avaliar o quanto essas estruturas estão expostas e vulneráveis a 
ameaças cibernéticas. Em função da natureza do tema, sugere-se que a ação fique a cargo da 
Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), com 
participação da Sefti. 
Benchmarking internacional 

453. Consiste em realizar benchmarking com objetivo de comparar as práticas nacionais de 
governança e gestão de SegInfo/SegCiber e, se possível, o orçamento nacional destinado à 
DefCiber, com as práticas e os valores adotados no âmbito de nações tidas como referência nessas 
áreas, vizinhos da América Latina e outros países com nível de desenvolvimento similar ao do 
Brasil. 

454. Em face da necessidade de contatos com representações e entidades de outros países, 
sugere-se que, após a Sefti elaborar os instrumentos de coleta, esta ação seja conduzida pela 
Secretaria de Relações Internacionais (Serint), com eventual apoio da Sefti ao longo da execução, 
se necessário. 

455. Além de identificar boas práticas, esta ação poderá incluir a realização, pela Sefti, de 
análise detalhada das avaliações individuais do Brasil em cada uma das cinco dimensões do GCI 
(aspectos legais, aspectos técnicos, aspectos organizacionais, construção de capacidade e 
cooperação – Figura 1), comparando-as às avaliações correspondentes de Paraguai, México e 
Uruguai, de modo a nortear o atingimento do objetivo de superação, pelo Brasil, desses países no 
referido ranking (parágrafo 443). 
8.2. Diagnosticar a situação 
Auditoria sobre a LGPD 

456. Auditoria com o objetivo de conscientizar os gestores e avaliar o nível de preparo e de 
conformidade das organizações públicas em relação às exigências da LGPD, bem como a 
estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 

457. Propõe-se abordagem de autoavaliação de controles (Control Self Assessment – CSA), 
por meio da aplicação, aos gestores dos órgãos, de questionários abarcando os conceitos básicos 
(papéis e responsabilidades, princípios, direitos dos titulares dos dados e bases legais para o 
respectivo tratamento) e as etapas de implantação de um Sistema de Gestão de Proteção de Dados 
(SGPD). Os gestores, então, responderão os questionários, anexando documentos comprobatórios e 
justificativas para as deficiências, sendo todos esses materiais analisados e consolidados para 
confecção do relatório. 

458. Além de avaliar o processo de implantação da LGPD na APF, essa auditoria servirá 
para despertar interesse quanto ao tema, produzir conhecimento especificamente voltado à sua 
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implantação no setor público e nortear as atuações dos órgãos para o atingimento da conformidade 
com a lei. 

459. Tendo em vista que a LGPD entrou em vigor em 18/9/2020 (parágrafo 322), restando 
frustrada expectativa de que o início da sua vigência pudesse ser adiado para maio de 2021 (Anexo 
II, item 24: MPV 959/2020, art. 4º), a Sefti planeja realizar essa auditoria ainda em 2020. 
Auditoria em sistema crítico 

460. Típica auditoria de sistema (avaliando, dentre outros aspectos, regras de negócio e 
SegInfo) em algum dos sistemas críticos já identificados pela Sefti (TC 031.436/2019-6) ou, então, 
em sistema que suporte alguma das ICs a serem mapeadas em conjunto com a SecexDefesa, 
conforme proposto. Em qualquer dos casos, o sistema em questão será selecionado com base em 
critérios de risco e oportunidade. 

461. Idealmente, a Sefti poderá aproveitar a realização dessa auditoria para preparar um 
curso de capacitação básico em auditoria de sistemas, cobrindo os principais tópicos e pontos de 
atenção, a ser ministrado a auditores de outras unidades técnicas do Tribunal, com vistas a que 
essas unidades assumam, futuramente, a responsabilidade pela realização desse tipo de fiscalização 
sobre os sistemas dos órgãos que constituem suas clientelas. 
Auditoria sobre backup 

462. Essa auditoria, que deverá envolver a participação de outras secretarias do Tribunal 
interessadas, servirá de “piloto” para a realização do acompanhamento de controles críticos de 
SegCiber (Seção 8.5), validando a metodologia ágil de execução por meio da verificação de um 
controle específico, relativo aos processos de backup e restore dos órgãos da APF. 

463. Propõe-se sua realização por meio de autoavaliação de controles, metodologia que 
envolve a aplicação de questionários aos gestores dos órgãos, que também devem enviar os 
documentos comprobatórios e justificar eventuais deficiências. Essas respostas, documentos e 
justificativas, então, serão analisados para elaboração do relatório (parágrafo 457). A auditoria 
poderá incluir uma etapa de verificação prática da execução de rotinas de backup/restore em alguns 
dos órgãos auditados. 
Acompanhamento de controles críticos de SegCiber 

464. Fiscalização do tipo “acompanhamento”, com vistas a obter dados e a avaliar a adoção, 
pelos órgãos da APF, de controles considerados críticos para a gestão de SegCiber. Conforme 
detalhado na Seção 8.5, sugere-se a utilização da metodologia ágil de gerenciamento de projetos, 
técnica que já vem sendo usada pela Sefti, com sucesso, em trabalhos de controle externo. 

465. Em vista da tecnicidade do tema e do potencial de aprendizado tanto para a Sefti quanto 
para a unidade especializada de TI e de SegCiber do Tribunal, propõe-se que essa ação seja 
coordenada pela Sefti, com a participação da Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação (Setic). 
Auditoria sobre identidade digital e assinatura digital 

466. Embora prevista no Brasil há anos, a identidade digital única dos cidadãos ainda não foi 
implantada, tanto por falta de entendimento político quanto pela enorme dificuldade de se 
sincronizar múltiplas bases governamentais, muitas das quais permeadas de inconsistências e 
incompletudes relativamente ao universo da população brasileira. Recentemente, inclusive, quando 
da necessidade de se implementar o pagamento do auxílio emergencial devido à pandemia da 
Covid-19, foi possível ter uma demonstração prática das consequências dessa deficiência sobre a 
gestão de políticas públicas. 

467. A seu turno, a decisão pelo uso ou não de certificados digitais pode ser considerada um 
caso típico do dilema segurança versus facilidade de uso: por um lado, soluções mais seguras não 
são facilmente utilizáveis (e.g. assinaturas que utilizam certificados digitais da ICP-Brasil, cujo 
custo de emissão ainda é alto para a maioria da população e o uso demanda certo conhecimento e 
aprendizado prévios); por outro, soluções com maior facilidade de uso podem ter sua validade 
jurídica questionada e/ou não fornecer o nível necessário de segurança (e.g. login e senha ou 
mesmo biometria). 
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468. Com isso, considerando-se o contexto de TD do Estado brasileiro e as necessidades de 
segurança e de praticidade no que tange à implementação e à gestão de políticas públicas, sugere-se 
a realização de auditoria com o fito de avaliar questões relativas à adoção de uma identidade civil 
única, digital e segura, bem como ao uso de assinaturas digitais da ICP-Brasil frente aos outros dois 
novos tipos de assinatura eletrônica, “simples” e “avançada”, instituídos pela MPV 983/2020 
(Anexo II, item 25). 

469. Essa fiscalização deverá: i) considerar a necessidade de ampliação do acesso dos 
cidadãos brasileiros aos serviços digitais e o fato de que existem aplicações e serviços que não 
demandam, necessariamente, todos os requisitos de segurança impostos pela ICP-Brasil; 
ii) identificar e avaliar possíveis riscos de erros e fraudes decorrentes do uso das assinaturas 
eletrônicas “simples” e “avançada”. 

470. Considerando que o Tribunal já possui uma estratégia de atuação em TD (Anexo II, 
item 128: Acórdão 1.103/2019-TCU-Plenário – Rel. Min. Vital do Rêgo), a qual propôs 
fiscalização para acompanhamento das ações de suporte à desburocratização de serviços públicos 
por meio da TD, incluindo a implantação da ICN, sugere-se, como alternativa a ser avaliada pela 
Sefti, que as questões de SegInfo acima levantadas sejam incluídas no contexto do referido 
acompanhamento. 
Auditoria no processo de resposta a incidentes cibernéticos 

471. Diante da situação detectada na pesquisa com as ETIRs sob coordenação do CTIR Gov 
(Seção 5.6), aquém da ideal, propõe-se a realização de fiscalização com objetivo de avaliar a 
capacidade de resposta a incidentes cibernéticos das organizações públicas sob jurisdição do TCU. 

472. Essa avaliação poderá ser feita por meio de auditoria específica sobre o assunto ou, 
alternativamente, incluída no escopo do acompanhamento de controles críticos de SegCiber (Seção 
8.5), sendo que a primeira opção, certamente, permitirá abordar o problema com maior 
profundidade. 
8.3. Induzir a adoção de boas práticas e o cumprimento de normas 
Parceria ENaDCiber 

473. Formalizar acordo de cooperação técnica entre a ENaDCiber e o Instituto Serzedello 
Corrêa (ISC) para a organização e a realização conjunta de eventos e o oferecimento de cursos e 
treinamentos em SegInfo, SegCiber e DefCiber direcionados à comunidade do controle e aos 
demais gestores. 
Evento para órgãos de controle e gestores 

474. Organizar e conduzir diálogo público voltado aos órgãos de controle e gestores em geral 
com vistas a divulgar a visão do TCU, bem como os resultados das ações da Sefti no âmbito desta 
estratégia. Naturalmente, essa ação envolveria a participação tanto do ISC quanto da Assessoria de 
Relações Institucionais e Cerimonial (Aceri). 
Capacitação de Tribunais de Contas Estaduais (TCEs) 

475. Realizar evento de capacitação tendo como público-alvo auditores dos TCEs. Além de 
conceitos e conhecimentos teóricos sobre SegInfo/SegCiber, pretende-se apresentar esta estratégia 
e os resultados obtidos pela Sefti até o momento, incluindo o compartilhamento de experiências, 
técnicas e ferramentas, de modo que os principais trabalhos possam ser replicados em âmbito 
estadual. 
Elaboração e publicação de conteúdo de orientação aos gestores 

476. Elaborar, com base nos trabalhos da Sefti, materiais de divulgação com o propósito de 
orientar os gestores públicos, a exemplo de artigos e nota técnica, além de revisar e atualizar a 
cartilha “Boas Práticas em Segurança da Informação”, publicada pelo TCU em 2012. 
Naturalmente, a editoração a publicação e a divulgação desses materiais ficaria a cargo da 
Secretaria de Comunicação (Secom). 
8.4. Acompanhar as ações 
Calcular iSegInfo derivado do iGG 2021 
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477. Em parceria com a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 
(SecexAdministração), revisar a forma de cálculo do iSegInfo (indicador derivado do iGG), 
considerando a reformulação das perguntas relacionadas a SegInfo/SegCiber resultante deste 
trabalho. 

478. Esta ação será importante para instituir, a partir de 2021, forma padronizada (iSegInfo) 
para o acompanhamento da evolução das práticas de gestão de SegInfo e de SegCiber no âmbito da 
APF. 
Elaborar matriz de risco de SegInfo/SegCiber 

479. Correlacionar informações de fontes variadas (e.g. iSegInfo, sistemas críticos da APF, 
levantamento de ICs nacionais, base de dados de incidentes do CTIR Gov) para elaborar matriz de 
risco de SegInfo/SegCiber e painel que servirão de subsídio à priorização de objetos de controle 
pela Sefti. 
Acompanhar a evolução do iSegInfo 

480. Compatibilizar os dados do ciclo 2018 do levantamento integrado de governança com a 
metodologia desenvolvida em parceria com a SecexAdministração para o cálculo do iSegInfo 
(derivado do iGG), permitindo, assim, avaliar a evolução desse indicador de 2018 para 2021. 

481. No âmbito deste levantamento, já foi desenvolvido um painel que permite visualizar 
graficamente as informações do levantamento integrado de governança realizado pelo TCU. Com 
isso, a cada novo ciclo de aplicação do questionário, as novas informações recebidas serão 
incorporadas nesse painel, o que permitirá que a Sefti acompanhe a evolução do iSegInfo ao longo 
dos próximos anos. 
Acompanhar a evolução do cenário de SegInfo/SegCiber 

482. Sugere-se a construção de um painel que permita acompanhar a evolução dos eventos 
de SegInfo e da atividade cibernética maliciosa em andamento no país, o que seria viabilizado a 
partir da celebração de acordos de cooperação técnica com o CTIR Gov e, possivelmente, com o 
CERT.br, para obtenção, de forma contínua e periódica, de dados detalhados relativos às 
notificações de incidentes cibernéticos dos entes sob suas coordenações. Esses dados, então, 
poderão ser agregados a notícias e alertas de ameaças emitidos por essas e outras entidades, 
inclusive internacionais, possibilitando que a Sefti e o TCU atuem de modo proativo e tempestivo, 
em especial nas questões relacionadas a SegCiber. 

483. Outra ação possível seria um acompanhamento mais aprofundado das questões de 
SegInfo e de SegCiber no âmbito das grandes transformações em curso na APF, a exemplo do 
processo de TD e da introdução de novas tecnologias. Especificamente, essa fiscalização poderia 
avaliar o cumprimento da EGD 2020-2022 (Decreto 10.332/2020: Anexo II, item 71), em especial 
dos seus objetivos 10 (LGPD), 11 (segurança das plataformas de governo digital e de missão 
crítica) e 12 (identidade digital). 
Capacitar os auditores do TCU em SegInfo/SegCiber 

484. Esta ação visa a estimular a capacitação contínua dos auditores do TCU em SegInfo e 
em SegCiber, por meio da obtenção de certificações profissionais e da participação em cursos e 
eventos educacionais. A ideia é mapear, continuamente, esses cursos, eventos e certificações e 
elaborar, em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa, uma trilha de formação em auditoria de 
SegInfo/SegCiber, facilitando, por exemplo, o direcionamento de licenças-capacitação para essas 
atividades. 
8.5. Acompanhamento de SegCiber 

485. Nesta seção, detalha-se a proposta de realização do acompanhamento ágil de controles 
críticos de SegCiber, auditoria considerada essencial para, na sequência deste levantamento, 
conscientizar os órgãos da APF como um todo quanto à importância das questões de 
SegInfo/SegCiber. 

486. Sugere-se o uso da autoavaliação de controles, ferramenta já utilizada pelo TCU no 
âmbito dos levantamentos de governança, alinhada à metodologia ágil de gerenciamento de 
projetos. Após o primeiro ciclo, cuja realização será mais trabalhosa devido à elaboração inicial dos 
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instrumentos de coleta das informações, essa fiscalização poderá ser repetida periodicamente, de 
modo a permitir o acompanhamento contínuo da evolução do cenário de SegCiber dos órgãos da 
APF. 

487. Como já é de amplo conhecimento do Tribunal, o uso de questionários online a serem 
preenchidos pelos gestores, além de prover ganho de escala na coleta de dados para o controle 
externo, pode ser, posteriormente, adaptado para disponibilização de serviço/ferramenta de 
autoavaliação contínua pelas próprias organizações públicas. Assim, esta proposta envolve a 
elaboração de vinte questionários, baseados nos vinte controles críticos de SegCiber preconizados 
pelo CIS57 (Tabela 18). 

Tabela 18 - Controles críticos de SegCiber do Center for Internet Security (CIS). 
(Fonte: https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-list) 

1 Inventário e controle de ativos de hardware 
2 Inventário e controle de ativos de software 
3 Gerenciamento contínuo de vulnerabilidades 
4 Uso controlado de privilégios administrativos 
5 Configuração segura de hardware e software 

em dispositivos móveis, laptops, estações de 
trabalho e servidores 

Básicos 

6 Manutenção, monitoramento e análise de logs 
de auditoria 

7 Proteções de e-mail e navegador da web 
8 Defesas contra malware 
9 Limitação e controle de portas, protocolos e 

serviços de rede 
10 Capacidades de recuperação de dados 
11 Configuração segura de dispositivos de rede 

(firewalls, roteadores, switches etc.) 
12 Defesa de perímetro 
13 Proteção de dados 
14 Controle de acesso com base na necessidade 

de saber (need to know) 
15 Controle de acesso sem fio (wireless) 

Fundamentais 

16 Monitoramento e controle de contas de 
usuário 

17 Programa de conscientização e treinamento 
em segurança 

18 Segurança de aplicações de software 
19 Resposta e gerenciamento de incidentes Organizacionais 

20 Testes de penetração e exercícios de ataque 
(red team exercises) 

488. A fase de planejamento envolverá a elaboração dos vinte questionários e a realização de 
avaliação piloto para validar os enunciados das perguntas e testar os procedimentos de coleta de 
dados. Durante a execução, os gestores responderão, a cada duas semanas, o questionário 
específico de autoavaliação do seu órgão a respeito de um (ou mais, caso seja oportuno aglutinar) 
dos vinte controles do CIS. Ao final, será elaborado relatório consolidador contendo o panorama 
geral dos resultados obtidos, além de relatórios individuais de feedback a cada organização. A 
Figura 38 ilustra esse processo. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66462120.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 001.873/2020-2 

84 

 
Figura 38 - Fases do acompanhamento de SegCiber. 

(Fonte: elaboração própria) 

489. A condução do trabalho será dividida em três grandes etapas, de acordo com as três 
categorias de controles do CIS: básicos, fundamentais e organizacionais (Figura 39). 

 
Figura 39 - Etapas do acompanhamento de SegCiber. 

(Fonte: elaboração própria) 

490. As autoavaliações serão executadas dentro de uma metodologia ágil, considerando que, 
em cada sprint, cuja duração será de duas semanas, os gestores responderão o questionário 
específico a respeito de um (eventualmente, mais de um, se houver aglutinação) dos vinte controles 
críticos do CIS. 

491. Cada uma das sprints e cada uma das etapas citadas será precedida de rápido 
planejamento individual, com revisão dos respectivos instrumentos de coleta e das mensagens antes 
do seu disparo, e prevê a elaboração e o envio aos gestores de relatório parcial contendo o resultado 
da avaliação do(s) questionário(s) relativo(s) àquela sprint/etapa específica (Figura 40). Ou seja, 
além do relatório final, ao longo da execução serão gerados vinte (ou menos, se houver 
aglutinação) relatórios para as sprints e três relatórios parciais para os conjuntos de controles 
(“básicos”, “fundamentais” e “organizacionais”). 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66462120.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 001.873/2020-2 

85 

 
Figura 40 - Metodologia ágil na execução do acompanhamento de SegCiber. 

(Fonte: elaboração própria) 
9. Comentários dos gestores 

492. Finalizada uma versão preliminar do relatório, a equipe de auditoria realizou reuniões 
de encerramento com os dois principais órgãos da macroestrutura nacional de SegInfo/SegCiber 
(GSI: 26/8/2020; ComDCiber: 27/8/2020), nas quais apresentou a estrutura geral do trabalho e suas 
conclusões mais relevantes, ouviu os gestores responsáveis e comunicou que lhes seria oferecida 
nova oportunidade para expressarem considerações que entendessem pertinentes e atualizarem a 
equipe acerca de acontecimentos e de ações eventualmente desenvolvidas desde as suas últimas 
manifestações formais. 

493. Os novos comentários recebidos dos gestores, resumidos a seguir (com a indicação, 
quando aplicável, dos parágrafos em que o tema é mencionado), não demandaram alterações no 
texto do relatório. Ademais, com vistas a aprimorar a qualidade dos trabalhos da Sefti, os gestores 
também foram instados a preencher questionários de avaliação desta fiscalização (peça 44, p. 5 e 
8). 

GSI (peça 44, p. 1-4) 

494. O GSI comunicou quatro atualizações ocorridas desde sua última manifestação (Ofício 
12/2020/CGCTIR/DSI/SCS/GSI/PR, de 17/3/2020 – peça 31): 

494.1. a) quanto à elaboração do PNTIR (parágrafos 156-157), considerou mais urgente 
organizar o “fluxo de informações sobre incidentes” e congregar, sob sua coordenação, as ETIRs 
dos órgãos da APF, estruturando o que chamou de “Sistema Federal de Gestão de Incidentes 
Cibernéticos”, por meio de decreto, cuja minuta deverá ser concluída na “última semana de 
setembro” (peça 44, p. 2, item 1); 

494.2. b) em virtude da reorganização dos órgãos do Poder Executivo federal (Lei 
13.844/2019: Anexo II, item 19), verificou ser necessário revisar a PNSI (Decreto 9.637/2018: 
Anexo II, item 54), o que está sendo feito “por grupo de trabalho interno ao DSI” (peça 44, p. 2, 
item 2); 

494.3. c) evoluiu a discussão sobre o “Projeto de Lei que institui a Política Nacional de 
Segurança Cibernética” (parágrafos 156-157), “instrumento que tem a finalidade de elevar o nível 
de segurança cibernética da sociedade brasileira e de suas instituições” (peça 44, p. 3, item 3); 

494.4. d) em cumprimento ao Decreto 10.139/2019, está revisando os normativos (INs e NCs) 
que expediu relativos a SegInfo (Anexo II, itens 89, 91, 92 e 98-119), já tendo, inclusive, publicado 
alguns dos novos (Anexo II, itens 95 e 96), que deverão ser dezesseis, no total (peça 44, p. 3-4, 
item 4). 
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495. Na reunião de encerramento, o GSI citou publicação recente da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), intitulada “Revisão da Capacidade de Cibersegurança - República 
Federativa do Brasil”lxxvii (peça 45, p. 43-160), a qual, inclusive, reforça parte das constatações 
deste relatóriolxxviii. Nesse trabalho, a Universidade de Oxford, usando modelo de maturidade 
desenvolvido pelo seu Centro Global de Capacidade de Segurança Cibernética (Global Cyber 
Security Capacity Centre – GCSCC), avaliou 24 quesitos, divididos em cinco dimensões (Figura 
41), o que resultou em 140 recomendações ao País. 

 
Figura 41 - Representação geral da capacidade de SegCiber no Brasil. 

(Fonte: http://www.oas.org/pt/ssm/cicte/docs/PORT-Revisao-da-Capacidade-de-
Ciberseguranca.pdf [peça 45, p. 54]) 

ComDCiber (peça 44, p. 6-7) 

496. O ComDCiber registrou que, “após a remessa do Ofício 47-Gov/Asse Gov 
Prg/ComDCiber, em 16/3/2020 [peça 34, p. 6], (...) não ocorreu edição de novos normativos 
referentes ao Setor Cibernético de Defesa”, porém “foram elaboradas propostas de atualizações de 
manuais doutrinários envolvendo o tema, bem como foi encaminhada ao MD proposta de Portaria 
Normativa para criação do Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC)” (peça 44, p. 6). 

497. Acrescentou que “outros trabalhos internos foram realizados, a fim de ajustar o 
planejamento para a estruturação e implantação do SMDC e do ComDCiber, no contexto do 
Programa da Defesa Cibernética na Defesa Nacional (PDCDN)”, tais como atualizações de 
documentos relativos ao programa e seus projetos e o “aprimoramento contínuo [d]a estruturação 
da demanda, em compatibilidade com o orçamento a ser destinado para o Setor nos próximos anos” 
(peça 44, p. 6). 

498. Na reunião de encerramento, foi considerada positiva a perpectiva de aumento, para 
2021, do valor do orçamento destinado à área, porém em montante e com impacto ainda não 
definidos. 
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10. Conclusão 

499. O governo brasileiro vem experimentando processo acelerado de transformação digital 
(TD), com a consequente digitalização dos serviços públicos. Paralelamente, o acesso dos cidadãos 
à Internet cresce continuamente e estes não apenas desejam, mas esperam que o provimento desses 
serviços ocorra de forma cada vez mais rápida, desburocratizada e automatizada. Ou seja, é 
crescente tanto a demanda por serviços públicos digitais quanto a oferta destes pela Administração 
Pública. 

500. Esse contexto traz preocupações em termos de: i) SegInfo, para proteger as 
propriedades da informação (disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade) no 
que tange aos dados custodiados e transacionados pelos órgãos e seus sistemas de informação, que 
viabilizam a prestação desses serviços; ii) SegCiber, posto que essas interações ocorrem no e 
dependem do espaço cibernético, demandando controles adicionais para salvaguardar as 
infraestruturas críticas, as redes (de computadores e de comunicações) e os sistemas envolvidos; e 
iii) DefCiber, visto que os países dependem, cada vez mais, da continuidade das suas operações no 
espaço cibernético e, portanto, manter suas capacidades defensiva, exploratória e ofensiva nesse 
espaço tornou-se, há muito, questão de segurança nacional. 

501. Assim, a Sefti realizou este levantamento para entender a macroestrutura de governança 
e gestão de SegInfo/SegCiber da APF, consolidar informações, identificar riscos e vulnerabilidades 
e se preparar para fiscalizar adequadamente os órgãos e, consequentemente, induzir a melhoria 
contínua da segurança das informações digitais, dos sistemas e das infraestruturas críticas da APF. 
Em síntese, os procedimentos foram planejados para analisar a adequação dessa macroestrutura, a 
suficiência das informações custodiadas pelo TCU para o devido acompanhamento do panorama 
geral nessas áreas e a capacidade de resposta dos órgãos da APF quanto aos principais riscos e 
vulnerabilidades identificados. 

502. O cenário encontrado mostrou que, em maior ou menor medida, os órgãos denominados 
estruturantes (responsáveis por, no mais alto patamar, conduzir atividades de normatização, 
organização e coordenação, em relação aos demais, quanto às áreas de SegInfo, SegCiber, 
inteligência cibernética, DefCiber e outras funções relevantes) estão plenamente cientes do 
contexto descrito e, consequentemente, da importância de se elevar a maturidade geral da APF em 
SegInfo/SegCiber. 

503. Esse processo, inclusive, já vinha sendo induzido em decorrência dos grandes eventos 
sediados no Brasil desde a Rio+20, em 2012, bem como do “caso Edward Snowden” e das CPIs da 
Espionagem, no Senado (2014), e dos Crimes Cibernéticos, na Câmara dos Deputados (2016). 

504. Na seara normativa, foram editados diversos instrumentos legais e infralegais para 
endereçar essas áreas. Entre os principais, pode-se citar, mais recentemente, a LGPD (Lei 
13.709/2018), a PNSI (Decreto 9.637/2018) e a E-Ciber (Decreto 10.222/2020), estratégia que, 
apesar de servir para orientar o setor cibernético nacional, representou apenas o início do processo 
de amadurecimento brasileiro descrito na PNSI, que prevê, ainda, a elaboração de normas 
específicas tratando de DefCiber, segurança de infraestruturas críticas, segurança da informação 
sigilosa e proteção contra vazamento de dados. 

505. Quanto a grandes transformações tecnológicas em curso na APF (processo de TD, 
abertura de dados/transparência, terceirização de serviços de TI, privatização de empresas públicas 
de TI e introdução de novas tecnologias), analisou-se aspectos, requisitos e riscos de 
SegInfo/SegCiber envolvendo os normativos aplicáveis e os principais trabalhos recentes da Sefti 
(Capítulo 6). 

506. Nesse contexto, destaca-se o papel da SGD/SEDGG/ME, como órgão central do Sisp e 
conforme previsto na própria EGD 2020-2022 (Decreto 10.332/2020, art. 6º), no sentido de ajudar 
na implementação dos planos e iniciativas de transformação digital dos órgãos da APF, de modo 
que os requisitos de SegInfo/SegCiber já positivados sejam, de fato, materializados, em especial no 
que se refere aos objetivos 10, 11 e 12 dessa estratégia (Seção 6.1, “Estratégia de Governo 
Digital”). 
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507. Quanto à macroestrutura nacional responsável pela governança e gestão de SegInfo e de 
SegCiber, viu-se que, apesar de atuante, esta não se mostra adequada, pois seu principal órgão 
(GSI/PR), bem como o arcabouço normativo atual, em especial os supracitados decretos, não 
alcançam a Administração Pública como um todo, mas apenas o Poder Executivo federal. Ou seja, 
o Brasil carece de órgão ou agência com autoridade ampla e de leis que regulem esses temas em 
todo o território nacional, incluindo o setor privado. Quanto à DefCiber, o órgão responsável 
(ComDCiber) se mostra atuante, mas o investimento na área está aquém da sua importância 
estratégica para o país (Seção 7.1.4). 

508. A CGU, a seu turno, vem cumprindo o papel que a PNSI lhe atribuiu de auditar a 
execução das ações de responsabilidade dos órgãos da APF, sem embargo de se registrar que as 
avaliações de conformidade, para serem efetivas, precisam ser repetidas periodicamente. No 
combate aos crimes cibernéticos, destaca-se a atuação de unidades especializadas no MJSP 
(CiberLab) e no DPF (SRCC). 

509. Em inteligência cibernética, a Abin atua por meio da CGSIC/CEPESC, que também 
desenvolve soluções de segurança das comunicações baseadas em algoritmos de criptografia de 
Estado. O ITI é a AC Raiz da ICP-Brasil, infraestrutura que assegura a validade jurídica de 
documentos eletrônicos e a realização de transações eletrônicas seguras por meio de assinaturas 
digitais. Na resposta e tratamento a incidentes de SegInfo/SegCiber, destacam-se o CTIR Gov, o 
CERT.br e o SOC do Serpro. 

510. Adicionalmente, identificou-se oportunidade de melhoria em relação às informações 
detidas pelo TCU para acompanhar o panorama da APF nas áreas de SegInfo/SegCiber, já 
implementada por meio da readequação do questionário do levantamento integrado de governança, 
principal instrumento utilizado atualmente pelo Tribunal com esse propósito (Seção 7.2.1). 

511. Relativamente aos riscos e vulnerabilidades em SegInfo/SegCiber, o cenário encontrado 
merece atenção, especialmente quanto à real capacidade da APF para responder e tratar incidentes 
de SegInfo, por parte de cada órgão individualmente e da rede de ETIRs por eles formada (Seção 
7.3.1). 

512. A partir desses diagnósticos, sugeriu-se estratégia de atuação para que o TCU possa, ao 
longo dos próximos anos, acompanhar e induzir a boa gestão de SegInfo/SegCiber no âmbito da 
APF, além de contribuir para disseminar a cultura de segurança no Estado e na sociedade, com a 
consequente minimização dos riscos e dos possíveis impactos de incidentes de SegInfo e de ataques 
cibernéticos. 

513. A estratégia sugerida prevê a realização de ações e iniciativas específicas, divididas em 
quatro eixos, com vistas a, em parceria com os órgãos da APF, ajudar a melhorar o panorama atual, 
incluindo a realização de eventos, o oferecimento de cursos à comunidade do controle e a 
publicação de materiais de orientação aos gestores (Capítulo 8). Além de se descrever tais ações, 
detalhou-se proposta de acompanhamento ágil de controles críticos de SegCiber, considerada 
essencial para conscientizar os órgãos da APF como um todo quanto à importância das questões de 
SegInfo/SegCiber (Seção 8.5). 

514. Por último, com objetivo de alavancar os esforços de adoção de boas práticas e de 
cumprimento de normas de SegInfo e de SegCiber pelos órgãos da APF, propõe-se dar ampla 
divulgação às informações e aos produtos deste relatório de levantamento, com a elaboração e 
disponibilização, por exemplo, de ficha-síntese, painel de consulta aos dados do levantamento 
integrado de governança, infográfico da estratégia de fiscalização, quadro referencial normativo 
(Anexo II) e relatório de feedback às ETIRs participantes da pesquisa (Seção 5.6). 

11. Propostas de encaminhamento 

515. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração do Relator, Ministro Vital do 
Rêgo, com as seguintes propostas: 

515.1. aprovar formalmente a estratégia de fiscalização sugerida no capítulo 8 deste relatório, 
com vistas a induzir a adoção de boas práticas e o cumprimento de normas de segurança da 
informação e de segurança cibernética no âmbito da Administração Pública Federal (APF); 
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515.2. com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), diligenciar o Conselho 
do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República para que encaminhe ao 
Tribunal em meio eletrônico, no prazo de quinze dias, os estudos e pareceres técnicos que 
subsidiaram suas tomadas de decisão consignadas nas Resoluções 90/2019 e 91/2019; 

515.3. encaminhar cópia deste relatório e do acórdão decorrente desta fiscalização, bem como 
do relatório e do voto que o fundamentarem: 

515.3.1. à Secretaria Executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República e, em especial, ao Departamento de Segurança da Informação e Comunicações e ao 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações da Agência Brasileira 
de Inteligência; 

515.3.2. ao Comando de Defesa Cibernética do Comando do Exército; 

515.3.3. à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia e, em especial, à Secretaria de Governo Digital; 

515.3.4. à Secretaria Executiva da Controladoria-Geral da União e, em especial, à Coordenação-
Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação da Diretoria de Auditoria de Governança e 
Gestão; 

515.3.5. ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; 

515.3.6. à Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 

515.3.7. ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, em 
especial, à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado; 

515.3.8. à Diretoria de Operações do Serviço Federal de Processamento de Dados e, em especial, 
à Superintendência de Segurança da Informação; 

515.3.9. ao Núcleo de Informação e Coordenção do Ponto BR do Comitê Gestor da Internet no 
Brasil e, em especial, ao Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no 
Brasil; 

515.3.10. à Câmara dos Deputados e, em especial, às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 

515.3.11. ao Senado Federal e, em especial, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática; 

515.3.12. à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e, em especial, 
às Secretarias de Controle Externo da Administração do Estado e da Defesa Nacional e Segurança 
Pública; 

515.4. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, observada eventual 
necessidade de reserva quanto a questões específicas, a dar ampla divulgação às informações e aos 
produtos deste relatório de levantamento, a fim de alavancar os esforços de adoção de boas práticas 
e de cumprimento de normas de segurança da informação e de segurança cibernética pelos órgãos 
da APF; 

515.5. com fulcro no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, c/c as Portarias - Segecex 
15/2016 e 24/2018 (Roteiro de Levantamento), classificar como sigilosa a peça 36 deste 
levantamento; 

515.6. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 

É o relatório. 
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VOTO 

Em análise, levantamento realizado com o objetivo de conhecer a macroestrutura de 
governança e gestão de segurança da informação e de segurança cibernética da Administração Pública 
Federal (APF), incluindo aspectos referentes a legislação, políticas, normativos, atores, papéis e 
responsabilidades atinentes às mencionadas áreas da tecnologia da informação.   
2. Com a evolução tecnológica e o aumento da digitalização dos serviços públicos, as 
vulnerabilidades e as falhas de segurança da informação em sistemas relevantes podem afetar 
significativamente o Estado e os cidadãos. 
3. Recentes notícias veiculadas pela imprensa colocaram novamente em evidência a temática, 
ao informarem sobre ataques cibernéticos, orquestrados na primeira semana do mês corrente, 
que paralisaram completamente o Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de atingirem outros órgãos 
públicos, como Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Governo do Distrito 
Federal (GDF), representando riscos críticos aos seus dados e processos de trabalho, bem como às 
respectivas autoridades, servidores e colaboradores. 
4. O presente levantamento apresenta um panorama atual do nível de maturidade das ações 
desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades da APF responsáveis pela segurança da informação e 
de segurança cibernética, e informa sobre riscos e vulnerabilidades identificados, de modo a sugerir ao 
TCU uma estratégia para sua atuação em fiscalizações futuras. 
5. O trabalho aborda, em síntese: i) estudo das estratégias nacionais (benchmarking) de 
segurança cibernética dos cinco países mais bem colocados no Global Cybersecurity Index (GCI); ii) 
macroestrutura brasileira responsável pela governança e gestão de segurança da informação e 
cibernética, detalhando os órgãos e entidades que a compõem e suas competências; iii) panorama da 
gestão da segurança da informação sob a ótica dos trabalhos realizados pelo TCU; iv) principais riscos 
e vulnerabilidades aos quais os órgãos da APF estão expostos; v) análise acerca das grandes 
transformações tecnológicas atualmente em curso; vi) proposta de estratégia de atuação para o TCU. 
6. Passo a destacar os principais aspectos do percuciente estudo apresentado pela Secretaria 
de Fiscalização de Tecnologia da Informação do TCU (Sefti). 

II - Contextualização e marcos normativos 
7. O governo brasileiro vem experimentando um processo acelerado de transformação digital. 
Paralelamente, o acesso dos cidadãos à internet cresce continuamente, o que enseja uma justa 
expectativa pelo provimento de serviços digitais eficientes, rápidos, desburocratizados e 
automatizados. 
8. Segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, a digitalização 
abrange cerca de 54% dos serviços públicos. Ao todo, 1.834 serviços podem ser acessados pelos 
cidadãos sem sair de casa, por meio de portais disponibilizados para a sociedade 
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-03/digitalizacao-abrange-54-dos-servicos-
publicos). 
9. A título de informação, vale mencionar que, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios 
2019, realizada pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da 
Informação (Cetic.br), vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, três em cada quatro 
brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas.  
10. Embora a quantidade de usuários e a disponibilização de serviços online tenham 
aumentado nos últimos anos, a pesquisa mostrou os riscos de outra face da disparidade 
socioeconômica no País: a desigualdade digital. Os dados levantados mostram que 70 milhões de 
brasileiros têm acesso precário à internet ou não têm nenhum tipo de acesso. 
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11. Dos cidadãos das classes D e E já conectados, 85% utilizam a internet só pelo celular e 
com pacotes de dados limitados. Em situações que exigem trocas mais sofisticadas, como download, 
streaming e videoaulas, o acesso por franquia de dados a usuários é considerado de baixa qualidade. 
12. Esses números são especialmente preocupantes diante do cenário trazido pela pandemia da 
Covid-19, dado que o distanciamento social levou à migração de atividades da modalidade presencial 
para digital em todos os sentidos, especialmente no trabalho e na educação, aprofundado ainda mais o 
fosso social existente em nosso País. 
13. Feito esse necessário registro, voltemos à temática principal do levantamento.  
14. Conforme pontuou a equipe de fiscalização, a ampliação cada vez mais evidente do acesso 
ao universo digital traz preocupações em termos de:  
 i) segurança da informação (SegInfo), para proteger as propriedades da informação 
(disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade) no que tange aos dados custodiados e 
transacionados pelos órgãos e seus sistemas de informação, que viabilizam a prestação desses serviços; 
 ii) segurança cibernética (SegCiber), tendo em vista que essas interações dependem do 
espaço cibernético, demandando controles adicionais para salvaguardar as infraestruturas críticas, as 
redes (de computadores e de comunicações) e os sistemas envolvidos; e  
 iii) defesa cibernética (DefCiber), uma vez que os países dependem, cada vez mais, da 
continuidade das suas operações no espaço cibernético e, portanto, manter suas capacidades defensiva, 
exploratória e ofensiva nesse âmbito tornou-se, há muito, questão de segurança nacional. 
15. O cenário encontrado pelo presente levantamento mostrou que, em maior ou menor 
medida, os órgãos governamentais denominados estruturantes estão plenamente cientes da importância 
de se elevar a maturidade geral da administração em segurança da informação e segurança cibernética.  
16. Esse processo, inclusive, já vinha sendo induzido em decorrência dos grandes eventos 
sediados no Brasil desde a Rio+20, em 2012, bem como do “caso Edward Snowden” e das CPIs da 
Espionagem, no Senado (2014), e dos Crimes Cibernéticos, na Câmara dos Deputados (2016). 
17. A Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-2019 (peça 42, 
p. 2-36) apontou, entre os “principais desafios a serem enfrentados para aprimorar a efetividade das 
ações de governança digital”, a necessidade de se “mitigar as vulnerabilidades de segurança nos 
sistemas de informação governamentais” (peça 42, p. 13). 
18. São vários os riscos decorrentes de falhas na gestão da segurança da informação, entre eles 
a perda de integridade de dados públicos e pessoais, a indisponibilidade de serviços públicos, o 
vazamento de informações sigilosas, a invasão da privacidade do cidadão e, inclusive, vultosas perdas 
financeiras.  
19. O Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov), 
subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República identificou, 
por exemplo, em 2019, após a triagem de cerca de 25.000 notificações, a ocorrência de quase 11.000 
incidentes de segurança da informação nas redes do governo brasileiro, conforme se verá adiante em 
capítulo próprio deste voto.  
20. Embora seja difícil quantificar o valor exato, as falhas já causam às organizações e 
indivíduos do país perdas financeiras consideráveis. De acordo com o Norton Cyber Security Insights 
Report 2017 (peça 43, p. 104-133), o Brasil foi o segundo país que mais perdeu dinheiro com crimes 
cibernéticos naquele ano, ficando atrás apenas da China. Esse relatório revelou, também, que mais de 
62 milhões de brasileiros foram afetados, totalizando US$ 22,5 bilhões em perdas (peça 43, p. 114 e 
116). 
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21. Há, ainda, grandes transformações tecnológicas ocorrendo atualmente no âmbito da APF, a 
exemplo do processo de transformação digital, das terceirizações de serviços de tecnologia da 
informação, da previsão de privatização de empresas públicas prestadoras de serviços de TI e de 
projetos de introdução de novas tecnologias (computação em nuvem, big data, Internet das Coisas, 
inteligência artificial etc.).  
22. As próprias transformações trazem consigo uma série de riscos inerentes, relativos a 
questões de segurança da informação e de segurança cibernética das organizações públicas e vêm 
exigindo a edição de marcos normativos para disciplinar a área. 
23. Diante desse contexto, o GSI publicou, no ano de 2015, a “Estratégia de Segurança da 
Informação e Comunicações e de Segurança Cibernética da APF – 2015/2018, versão 1.0”, 
homologada pela Portaria do Conselho de Defesa Nacional 14/2015 (Anexo II, item 80), com a 
finalidade de apresentar as diretrizes estratégicas para o planejamento da SegInfo/SegCiber no âmbito 
da APF, objetivando promover a articulação e a coordenação de esforços dos diversos atores 
envolvidos, de forma a mitigar os riscos aos quais se encontram expostos os órgãos e a sociedade. 
24. Três anos depois, em dezembro de 2018, o Decreto 9.637/2018 instituiu a Política 
Nacional de Segurança da Informação (PNSI), dispondo sobre a governança de alto nível da segurança 
da informação no âmbito da APF, a partir da criação do Comitê Gestor da Segurança da Informação 
(CGSI) e da previsão de competências estruturantes para alguns órgãos e entidades da Administração. 
25. Também em 2018, foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD (Lei 
13.709/2018), instituída com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade, e tendo entre seus fundamentos a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem 
dos usuários. 
26. Mais recentemente, em fevereiro do presente ano, foi publicado o Decreto 10.222/2020, 
aprovando a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber), o primeiro dos cinco módulos 
cuja elaboração é prevista na PNSI (segurança cibernética, defesa cibernética, segurança das 
infraestruturas críticas, segurança da informação sigilosa e proteção contra vazamento de dados). 
27. Ainda na seara normativa, podemos destacar a proposta de emenda à Constituição 3/2020, 
em trâmite no Congresso Nacional, que visa dispor sobre a competência dos entes federados para 
legislar sobre defesa e segurança cibernética dos serviços públicos. 
28. O levantamento mostrou que esse arcabouço jurídico vem servindo para orientar o setor 
cibernético nacional e dar início ao processo de amadurecimento brasileiro, que deverá ser 
complementado com normas específicas sobre defesa cibernética, segurança de infraestruturas críticas, 
segurança da informação sigilosa e proteção contra vazamento de dados.  
29. Todos esses instrumentos legais e infralegais constituem-se importantes marcos 
normativos para, de um lado, endereçar a atuação das diversas áreas do governo e, de outro lado, 
garantir a segurança e os direitos dos usuários, além de representar a base legal para acompanhamento 
das ações por parte dos órgãos de controle. 
30. A estratégia de atuação sugerida pela Sefti prevê a realização de ações e iniciativas 
específicas compiladas no capítulo 8 do relatório precedente, parte delas destacadas no presente voto. 
31. Nesse escopo, encontra-se em andamento auditoria, autorizada pelo Acórdão 2909/2020 - 
TCU - Plenário (relatoria do ministro Augusto Nardes), com o objetivo de conscientizar os gestores e 
avaliar o nível de preparo e de conformidade das organizações públicas em relação às exigências da 
LGPD, bem como a estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).  

III - Macroestrutura de governança 
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32. No curso do presente levantamento, a unidade técnica buscou conhecer a organização da 
macroestrutura de governança da APF, a partir das funções exercidas por cada órgão e entidade, que 
podem ser assim distribuídas: i) segurança da informação, segurança cibernética e inteligência 
cibernética; ii) defesa cibernética; iii) investigação de crimes cibernéticos; iv) funções 
auxiliares/complementares.  
33. Permito-me reproduzir o quadro a seguir, que, didaticamente, apresenta os órgãos 
responsáveis por cada uma das funções mencionadas: 

 
34. No Brasil, há uma divisão entre SegCiber e DefCiber: enquanto a primeira área fica sob a 
tutela civil, encabeçada, no Poder Executivo, pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República (GSI/PR), a segunda, fica sob o manto militar, comandada pelo Ministério da Defesa. 
35. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é o órgão principal 
responsável pelas questões relativas a SegInfo/SegCiber no âmbito da APF. Compete a ele cuidar do 
planejamento e da gestão orientada aos órgãos e entidades, difundindo e cobrando que estes cumpram 
o arcabouço normativo, induzindo a conscientização e a capacitação dos agentes públicos e prestando 
apoio à implementação dos requisitos técnicos. 
36. Na estrutura do GSI, encontra-se, também, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que 
possui uma linha de atuação nas áreas de inteligência cibernética e de desenvolvimento tecnológico 
ligado à SegCiber, a exemplo de soluções e dispositivos que implementam algoritmos de criptografia 
de Estado. 
37. O Ministério da Defesa, responsável pela defesa cibernética, atua, sobretudo, por 
intermédio do Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber) do Exército, ao qual compete o 
desenvolvimento e aplicação de capacidades cibernéticas no âmbito das três forças; a coordenação das 
atuações das respectivas estruturas; bem como a atividade de inteligência de fonte cibernética, por 
meio do Sistema de Inteligência de Defesa, que abrange os centros de inteligência do Exército, 
Marinha e Aeronáutica. 
38. Na esfera federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) tem como área de 
competência assuntos como prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento ao terrorismo, cooperação jurídica internacional e coordenação de ações para combate a 
infrações penais em geral, com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes violentos. 
39. A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD/ME) atua como órgão 
central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. Tem o propósito de 
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contribuir para implementação dos planos e iniciativas de transformação digital dos órgãos da APF, 
incluindo a materialização dos requisitos de segurança de dados já positivados na legislação.  
40. A SGD, inserida na estrutura da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital/ME, foi criada com o fim de alavancar inovação e a modernização dos serviços 
públicos, além de desenvolver e propor modelos, mecanismos e processos para aquisição, contratação 
e gestão centralizadas de bens e serviços comuns de TI no âmbito do referido sistema. 
41. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) é a autoridade certificadora raiz da 
infraestrutura de chaves públicas brasileira, instrumentos que asseguram a validade jurídica de 
documentos eletrônicos e a realização de transações eletrônicas seguras por meio de assinaturas 
digitais.  
42. Não obstante a notável evolução dos últimos anos, o levantamento mostrou que a 
macroestrutura nacional de governança e gestão de SegInfo e de SegCiber, apesar de atuante, não se 
mostra plenamente adequada, dados, por exemplo, os alcances limitados da atuação do seu principal 
órgão (GSI/PR) e da regência do atual arcabouço normativo, que não alcançam a administração 
pública como um todo, mas apenas o Poder Executivo federal.   
43. Nesse panorama, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber) registra que, 
no âmbito da APF, o GSI possui vasta experiência em SegInfo e em SegCiber, pois, desde 2006, 
“estuda e elabora diversos normativos, Instruções Gerais, Estratégias e Política”, entendendo que o 
órgão poderia centralizar essa gestão, a partir do reforço da sua estrutura, da aprovação de lei que 
regule o tema (ações, atribuições e mecanismos de diálogo com a sociedade). 
44. Menciona, ainda, à exceção dos aspectos relacionados à defesa e à guerra cibernéticas, que 
estão a cargo do Ministério da Defesa, a importância que se conceda a um órgão governamental a 
responsabilidade de orientar o tema SegCiber em âmbito nacional, organizá-lo, e propor medidas e 
regulamentos, com a participação de representantes de todos os setores da sociedade.  
45. A E-Ciber recomenda a participação da sociedade por meio da criação de um conselho 
nacional de segurança cibernética, que congregue atores estatais e não estatais, e de grupos de debate, 
sob coordenação do GSI, de modo a se garantir o envolvimento de profissionais para uma melhor 
compreensão dos desafios a serem dirigidos aos vários setores, de acordo com realidades específicas. 
46. Nessa linha, ainda segundo a E-Ciber, benchmarking internacional sinaliza que EUA, 
Reino Unido, Portugal, França, Índia, Malásia, Singapura, Coréia do Sul e Japão adotaram esse 
modelo centralizado de gestão, que “apresenta bons resultados para a coordenação e a consolidação da 
SegCiber como assunto de Estado, promove sinergia entre Governo, setor privado, sociedade e 
academia, e evidencia o caráter estratégico da proteção do espaço cibernético”. O objetivo seria reduzir 
dificuldade na governança e na coordenação do intercâmbio de informações e contatos entre os órgãos 
que cuidam da temática, o que pode resultar em retrabalho e, consequentemente, desperdício de 
recursos (peça 34, p. 54-55). 
47. Relativamente à defesa cibernética, relatório da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (CRE/Senado Federal), divulgado no final de 2019, avaliou a política nacional de 
defesa cibernética e tratou, em capítulo específico, do orçamento brasileiro destinado ao setor 
cibernético, registrando que foram destinados ao Ministério da Defesa e ao Exército, em 2020, R$ 22 
milhões, para a aplicação no setor cibernético. Desse montante, somente R$ 6.334.725,00 ao 
ComDCiber, que, no entanto, afirmou serem “necessários R$ 60 milhões para implantar e modernizar 
um modelo capaz de atender às necessidades” do setor (peça 41, p. 650). 
48. O relatório da CRE ainda aponta que, em relação ao Plano Plurianual 2020-2023, o 
Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a mensagem sem previsão de projetos para implantação 
e modernização do setor de defesa cibernética, gesto entendido como recuo em relação à priorização 
do setor verificada no PPA 2016-2019. Conclui que “não há como o Setor Cibernético se manter com 
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esses valores”, que o orçamento “deveria ser de 60 milhões para o ano de 2020, e 120 milhões para 
2021, 2022 e 2023, a fim de atingir os objetivos já fixados” (peça 41, p. 650-651 e 653). Os dados 
revelam que o investimento na área está muito aquém da sua importância estratégica para o país. 
49. Segundo pontuou a unidade técnica, o relator do trabalho na CRE teria alertado para os 
riscos dessa negligência, afirmando que um ataque cibernético pode, por exemplo, invalidar todo o 
arsenal de uma nação, inclusive nuclear, caso não haja a devida proteção, ou impactar “os setores 
energético-elétrico, de comunicações, abastecimento de água e logística”. 
50. A estratégia de atuação proposta pela Sefti prevê auditoria em algum dos sistemas críticos 
já identificados (TC 031.436/2019-6) ou em sistema que suporte infraestruturas críticas do governo – 
ICs (energia, telecomunicações, transporte, águas, finanças etc.) a serem mapeadas em conjunto com a 
SecexDefesa.  

IV - Riscos e vulnerabilidades 
51. Relativamente aos riscos e vulnerabilidades apontados pela equipe de fiscalização, o 
cenário encontrado merece atenção, especialmente quanto à real capacidade da administração para 
responder e tratar incidentes de segurança da informação e ataques cibernéticos, por parte de cada 
órgão individualmente e da rede de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais (seção 
7.3.1 do relatório). 
52. Nesse quesito, o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo 
(CTIR Gov), subordinado ao GSI/PR, atua como ponto central de recebimento de notificações e de 
coordenação das ações de resposta a incidentes no âmbito da APF, o que lhe permite coletar e manter 
dados que podem ser usados para detectar tendências e padrões de ataques, bem como concentrar 
suficiente conhecimento para recomendar estratégias de prevenção e mitigação. 
53. O CTIR Gov apoia a criação e o fortalecimento das Equipes de Tratamento e Resposta a 
Incidentes em Redes Computacionais (ETIRs) nos órgãos da APF, de modo a contribuir para a 
aplicação de soluções integradas, a geração de estatísticas confiáveis de incidentes de segurança e a 
disseminação de informações relativas a ameaças, vulnerabilidades e tendências de ataques 
cibernéticos.  
54. Em seu sítio na Internet, entre outras informações, o CTIR Gov divulga alertas e 
recomendações aos órgãos e mantém um painel com estatísticas relativas ao trabalho de detecção, 
triagem, análise e resposta a incidentes cibernéticos (figura 22 do relatório). 
55. A equipe de auditoria verificou que, de 2018 para 2019, o número de notificações 
reportadas ao CTIR Gov cresceu 52,9% (de 16.355 para 25.008), embora, neste último ano, menos da 
metade das notificações tenham se confirmado como incidentes ou vulnerabilidades. 
56. Em 2019, a maioria dos incidentes reportados foram enquadrados na classe “Abuso de 
sítio” – desfiguração do conteúdo de páginas da Internet, exposição de código etc. –, no total de 2.978, 
o que representou um aumento de 53,5% em relação ao ano anterior (tabela 5 do relatório). Em 2020, 
este último tipo de ataque permanece na liderança, com mais de 1.500 ocorrências até 29/5.  
57. Outras classes de incidentes que se destacaram foram o “Scan” (espécie de varredura dos 
programas e informações) e “Vazamento de informação” (incluindo informações pessoais, credenciais 
e senhas de usuários) (tabela 5 do relatório). 
58. Muitos dos incidentes reportados decorrem do uso de senhas fracas e do uso de tecnologias 
obsoletas que são apontados como vulnerabilidades da APF (seção 5.7.2 e 5.7.3 do relatório). 
59. Com as pessoas confinadas em casa devido à pandemia da Covid-19, o acesso à Internet 
aumentou consideravelmente e, conforme alertou o CTIR Gov, criminosos cibernéticos aproveitaram 
esse contexto para disseminar mais programas maliciosos com vistas a capturar informações pessoais 
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ou exigir o resgate de arquivos que foram criptografados, são os chamados “sequestro de dados” (peça 
40, p.16-17). 
60. Além disso, a disseminação do regime de trabalho remoto aumentou o uso de serviços e 
softwares potencialmente vulneráveis, tais como redes privadas virtuais, aplicativos de 
videoconferência e outras ferramentas de suporte ao teletrabalho, ampliando sobremaneira as ameaças 
para indivíduos e organizações. 
61. O levantamento mostrou que, desde janeiro de 2020, houve o registro de mais de 4.000 
domínios na Internet relacionados ao novo coronavírus, os quais têm propensão 50% maior de serem 
maliciosos do que os demais registrados no período (peça 40, p. 51-54). 
62.  Não obstante isso, a equipe de fiscalização apontou na seção 7.3.1 do relatório precedente 
indícios de deficiências nas operações e na coordenação das Equipes de Tratamento e Resposta a 
Incidentes em Redes Computacionais (ETIRs). Devido à importância do assunto e ao seu reflexo na 
segurança da informação e segurança cibernética da APF como um todo, afetando, inclusive, a 
segurança das infraestruturas críticas nacionais, a equipe técnica incluiu, na estratégia de atuação do 
Tribunal, a realização de fiscalização específica sobre o tema. 

V - Privatizações 
63. Ainda na seara das grandes transformações digitais, destacam-se as previsões de 
privatizações de empresas públicas de TI. 
64. No final de 2019, as Resoluções 90 e 91/2019 do Conselho do Programa de Parcerias de 
Investimentos recomendaram a inclusão do Serpro e da Dataprev no Programa Nacional de 
Desestatização (PND) (peça 40, p. 88-90).  
65. O governo federal já incluiu a Dataprev no PND com a edição do Decreto 10.199/2020 
(Anexo II, item 68). O levantamento identificou que as justificativas constantes nessas resoluções são 
transcrições dos objetivos do PND (Anexo II, item 6: Lei 9.491/1997, art. 1º), não trazendo estudo ou 
fundamento que se aplique, concretamente, aos casos específicos dessas duas empresas. 
66. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na qualidade de 
gestor do Fundo Nacional de Desestatização, estuda contratar consultores para viabilizar os projetos de 
privatização dessas companhias. Em reuniões com o TCU, o banco informou que essa contratação teria 
o valor estimado em mais de R$ 30 milhões, sendo que a conclusão dos projetos e a provável venda 
das empresas ficaria para 2021, podendo ser adiada para 2022 pelo Projeto de Lei 2.715/2020 (peça 
40, p. 91), que tramita na Câmara dos Deputados. 
67. As eventuais privatizações da Dataprev (já incluída no PND) e do Serpro (inclusão no 
PND já recomendada pelo CPPI) merecem atenção especial devido ao fato de os serviços prestados 
por essas empresas suportarem a infraestrutura tecnológica de órgãos relevantes da APF, bem como 
alguns dos principais sistemas de informação e programas de governo relacionados ao processo de 
transformação digital no Brasil. 
68. Em 2017, a Sefti conduziu auditoria com o fito de avaliar a economicidade, a eficiência, a 
eficácia e a legalidade de atividades relacionadas à prestação de serviços de TI por essas empresas, em 
especial quanto aos preços praticados nos contratos firmados com o Poder Público, apurando que, à 
época, o valor total contratado/estimado era de cerca de R$ 13,3 bilhões (Dataprev: R$ 2,8 bilhões; 
Serpro: R$ 10,5 bilhões).  
69. A situação econômico-financeira da Dataprev foi considerada boa, porém o Serpro, nos 
dez anos anteriores à fiscalização, havia sido deficitário em quatro (2010, 2011, 2014 e 2015) e 
acumulado prejuízos de R$ 597,1 milhões no período. Em 2018, no entanto, tanto a Dataprev (R$ 460 
milhões) quanto o Serpro (R$ 151 milhões) haviam tido lucro (TC 013.463/2017-9 – peça 225, p. 6-7). 
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70. Aquela fiscalização detectou, entre outras, situações de ineficiência operacional (recursos 
usados versus produtos gerados), baixa eficácia no atendimento das expectativas de clientes/usuários e 
preços de serviços de desenvolvimento de sistemas não competitivos no mercado (TC 013.463/2017-9 
– peça 225, p. 9, 21 e 41). Apesar dessas deficiências, que poderiam apontar eventual indesejabilidade 
da prestação de serviços de TI por essas estatais à APF, o relatório, que originou o Acórdão 598/2018-
TCU-Plenário (Anexo II, item 127 – deste relator), consignou (peça 225, p. 68-69): 

464. Por outro lado, a Dataprev e o Serpro, por suas características de empresas do Governo, 
revestem-se de algumas peculiaridades que aparentemente conferem maior segurança à prestação 
dos serviços, como a gestão do conhecimento acumulado das regras de negócio dos órgãos e 
entidades públicos clientes, a maior garantia para a continuidade desses negócios ao longo do 
tempo e a maior resiliência às restrições financeiras e orçamentárias desses clientes, portanto, 
conclui-se que é necessário avançar nas discussões sobre quais serviços somente deveriam ser 
prestados por essas empresas públicas de TI, por necessitarem usufruir da segurança ou qualidade 
adicional que as empresas do setor privado não podem oferecer. 

71. Assim, percebe-se que Dataprev e Serpro desempenham importante papel na prestação de 
serviços de TI para a sustentação de serviços finalísticos da APF. Em que pese as desvantagens no uso 
desse modelo, em face das possíveis ineficiências, também há vantagens, em especial no que tange ao 
aumento da segurança da informação e à redução do risco de descontinuidade de serviços estratégicos. 
72. Consequentemente, eventual decisão sobre a privatização da Dataprev e do Serpro deve, 
cuidadosamente, sopesar tais aspectos e definir, previamente e com suficiente nível de detalhe e 
profundidade, como será mantida a segurança da informação e a governança sobre os dados públicos e 
privados custodiados pelas empresas e como será assegurada a prestação dos serviços envolvidos, sob 
risco de prejuízo à segurança desses dados e à continuidade desses serviços e, em consequência, à 
privacidade dos cidadãos e à própria segurança do Estado, incluindo a prestação de serviços públicos 
finalísticos. 
73. Nesse sentido, mostra-se pertinente o acompanhamento aventado pela unidade técnica, 
razão pela qual acolho a proposta de diligência ao Conselho do Programa de Parcerias de 
Investimentos para obtenção dos necessários estudos e pareceres técnicos que subsidiaram as citadas 
Resoluções 90 e 91/2019, emitidas de acordo com a Lei 13.334/2016, art. 7º, inciso I, de modo a 
possibilitar a avaliação da sua adequação às premissas previstas na Lei 9.491/1997, bem como a 
suficiência do planejamento de medidas compensatórias e mitigatórias dos riscos dessas 
desestatizações. 

VI – Conclusão 
 

74. No âmbito das fiscalizações em andamento afetas à área de tecnologia da informação, 
destaco a auditoria – que não poderia ser mais oportuna, diante dos recentes ataques cibernéticos 
sofridos por órgãos e entidades da APF –, com o fim de avaliar se os procedimentos 
de backup e restore de 422 organizações da APF são suficientes e adequados para garantir a 
continuidade dos serviços prestados.  
75. A auditoria, de minha relatoria, está sendo executada no âmbito de parceria entre a Sefti e 
outras doze unidades técnicas da Segecex (SecexAdministração, SecexAgroAmbiental, SecexDefesa, 
SecexEducação, SecexEstataisRJ, SecexFinanças, SecexSaúde, SecexTrabalho, SeinfraPetróleo, 
SeinfraPortoFerrovia, SeinfraRodoviaAviação, SeinfraUrbana), além do apoio da Seproc e da Setic. 
76. Com relação à estratégia apresentada pela Sefti, cabe asseverar que ela está estruturada em 
4 linhas de ação: I - mapear atores, estruturas, normas, riscos e ações; II – diagnosticar a situação; III – 
induzir a adoção de boas práticas e o cumprimento de normas; e IV – acompanhar as ações. Tais linhas 
de ação deverão integrar um processo cíclico e contínuo, que incluirá a realização de levantamentos, 
auditorias, acompanhamentos, ações de capacitação, parcerias, eventos e produção de conteúdo. 
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77. Em que pese a acurada condução dos trabalhos, considerando que a proposta abarca 
diversas ações de fiscalização futuras, e diante da necessidade de harmonizar essas ações com a 
disponibilidade e prioridades já definidas das demais unidades técnicas envolvidas, acolho a proposta 
da Segecex, constante do despacho à peça 51, no sentido de excluir o item 515.1 da proposta de 
encaminhamento (peça 46), esclarecendo que as ações de fiscalização previstas na estratégia deverão 
ser  avaliadas e encaminhadas oportunamente, uma a uma, ao respectivo relator por meio de processo 
administrativo específico. 
78. Para concluir, com objetivo de alavancar os esforços de adoção de boas práticas e de 
cumprimento de normas de SegInfo e de SegCiber pelos órgãos da APF, autorizo a Secretaria de 
Fiscalização de Tecnologia da Informação, observada eventual necessidade de reserva quanto a 
questões específicas, a dar ampla divulgação às informações e aos produtos deste relatório de 
levantamento, a fim de publicizar os esforços de adoção de boas práticas e de cumprimento de normas 
de segurança da informação e de segurança cibernética pelos órgãos da APF. Sugiro que as ações 
sejam realizadas juntamente com a Segecex, haja vista a transversalidade dos temas com matérias de 
outras secretarias.  
79. Manifesto-me de acordo com os demais encaminhamentos propostos. 

Ante o exposto, VOTO para que seja aprovada a minuta de acórdão que ora submeto à 
apreciação deste Colegiado. 

 
 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em tagDataSessao. 

 
 
 

Ministro VITAL DO RÊGO  
Relator 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

 
Trata-se de levantamento de auditoria para conhecer os modelos e as estruturas de 

governança e gestão de segurança da informação e de segurança cibernética da Administração Pública 
Federal (APF). Desde já, cumprimento o Ministro Vital do Rêgo pelo aprofundado e minucioso voto 
que nos apresenta, com o qual registro minha integral concordância.  

2. Esclareço que solicitei vistas do processo devido ao pouco tempo que tive de analisar o 
competente trabalho do gabinete de Sua Excelência e da unidade técnica frente à complexidade do 
tema, especialmente diante de denso relatório de mais de 100 páginas, repleto de informações técnicas. 

3. Preocupou-me, em particular, a solicitação apresentada pela Segecex para que as ações 
constantes da estratégia proposta pela Sefti fossem avaliadas e encaminhadas oportunamente, uma a 
uma, após análise de disponibilidade e prioridades das unidades técnicas envolvidas. 

4. Entendo que tal medida, apesar de absolutamente necessária a fim de possibilitar gestão 
adequada do nosso escasso quadro de auditores, não deve impedir que aspectos mais críticos da 
segurança da informação ou cibernética sejam avaliados de forma tempestiva por este Tribunal, de 
modo que possamos contribuir em tempo hábil para a mitigação de riscos ou a solução de problemas 
de maior impacto para o setor público e para a sociedade. 

5. A título de exemplo, cito os casos de fraudes nos cadastros para acesso aos programas 
emergenciais instituídos em razão da Covid-19. O assunto não é novo, e tem recebido a devida atenção 
neste Tribunal por parte do eminente Ministro Bruno Dantas em diversos Acórdãos recentes. Ainda 
assim, envolve a identificação e a autenticação dos beneficiários, aspectos de segurança da informação 
abordados também no presente processo.  

6. Entretanto, ao demandar análise mais detida da equipe de meu gabinete sobre esse ponto, 
fui informado da existência do TC 016.863/2020-8, de minha relatoria, o qual apresentarei a este 
Plenário na próxima sessão, dedicado a analisar justamente as ações de transformação digital em 
resposta à pandemia em curso. 

7. Assim, considerando que o processo ora em discussão possui escopo muito mais amplo, 
envolvendo a governança e a gestão da segurança cibernética e da informação no âmbito de toda a 
Administração Pública Federal, entendi que as preocupações que tenho poderiam ser endereçadas de 
forma mais adequada no feito sob minha responsabilidade, de foco mais específico. 

 Agradeço, portanto, ao eminente Ministro Vital do Rego pela gentileza da concessão de 
vistas dos autos, ao tempo em que renovo os elogios às equipes de seu gabinete e da unidade técnica 
pela excelência do trabalho apresentado e registro meu integral apoio ao Acórdão proposto por Sua 
Excelência. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 8 de dezembro de 

2020. 
 
 
 

AROLDO CEDRAZ 
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ACÓRDÃO Nº 4035/2020 – TCU – Plenário 
 

1. Processo TC 001.873/2020-2.  
2. Grupo I – Classe de Assunto:  V - Relatório de Levantamento. 
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgãos/Entidades: Controladoria-Geral da União; Departamento de Ciência e Tecnologia do 
Exército; Departamento de Polícia Federal; Gabinete de Segurança Institucional; Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação; Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital; 
Serviço Federal de Processamento de Dados. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 
8. Representação legal: não há. 
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado com o objetivo de 
conhecer a macroestrutura de governança e gestão de segurança da informação e de segurança 
cibernética na Administração Pública Federal, incluindo aspectos referentes a legislação, políticas, 
normativos, atores, papéis e responsabilidades atinentes a essas áreas; 
         ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:    
  9.1. diligenciar, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, junto ao Conselho 
do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República para que encaminhe ao 
Tribunal em meio eletrônico, no prazo de 15 (quinze) dias, os estudos e pareceres técnicos que 
subsidiaram suas tomadas de decisão consignadas nas Resoluções 90/2019 e 91/2019; 
 9.2. informar da presente decisão: 
 9.2.1. à Secretaria Executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República e, em especial, ao Departamento de Segurança da Informação e Comunicações e ao Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações da Agência Brasileira de 
Inteligência; 
 9.2.2. ao Comando de Defesa Cibernética do Comando do Exército; 
 9.2.3. à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério 
da Economia e, em especial, à Secretaria de Governo Digital; 
 9.2.4. à Secretaria Executiva da Controladoria-Geral da União e, em especial, à 
Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação da Diretoria de Auditoria de 
Governança e Gestão; 
 9.2.5. ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; 
 9.2.6. à Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
 9.2.7. ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, 
em especial, à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado; 
 9.2.8. à Diretoria de Operações do Serviço Federal de Processamento de Dados e, em 
especial, à Superintendência de Segurança da Informação; 
 9.2.9. ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR do Comitê Gestor da Internet 
no Brasil e, em especial, ao Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no 
Brasil; 
 9.2.10. à Câmara dos Deputados e, em especial, às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 
 9.2.11. ao Senado Federal e, em especial, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática; 
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 9.2.12. à Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e, em 
especial, às Secretarias de Controle Externo da Administração do Estado e da Defesa Nacional e 
Segurança Pública; 
 9.3. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, conjuntamente 
com a Segecex, observada eventual necessidade de reserva quanto a questões específicas, a dar ampla 
divulgação às informações e aos produtos deste relatório de levantamento, a fim de alavancar os 
esforços de adoção de boas práticas e de cumprimento de normas de segurança da informação e de 
segurança cibernética pelos órgãos da APF; 
 9.4. com fulcro no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, c/c as Portarias - Segecex 
15/2016 e 24/2018 (Roteiro de Levantamento), classificar como sigilosa a peça 36 deste levantamento; 
 9.5. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU. 
 
10. Ata n° 47/2020 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 8/12/2020 – Telepresencial. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-4035-47/20-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André 
Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

(Assinado Eletronicamente) 
VITAL DO RÊGO 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 
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