
SEGURANÇA INSTITUCIONAL

SEGURANÇA INSTITUCIONAL

DICAS DE
SEGURANÇA



DICAS DE 
SEGURANÇA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradora-Geral da República 
Raquel Elias Ferreira Dodge
 
Vice-Procurador-Geral da República 
Luciano Mariz Maia
 
Vice-Procurador-Geral Eleitoral 
Humberto Jacques de Medeiros
 
Ouvidor-Geral do Ministério Público Federal 
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho
 
Corregedor-Geral do Ministério Público Federal 
Oswaldo José Barbosa Silva
 
Secretário-Geral 
Alexandre Camanho de Assis
 
Secretário de Segurança Institucional 
Delfim Loureiro Queiroz
 
Secretário de Segurança Institucional Adjunto 
José Benedito Ramos Andrade



Brasília - DF 
MPF
2019

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Secretaria de Segurança Institucional

DICAS DE 
SEGURANÇA



© 2019 – Ministério Público Federal 
Todos os direitos reservados ao Ministério Público Federal

 
Disponível em: https://portal.mpf.mp.br/areas-tematicas/administrativas/seguranca-institucional-2/campanhas

Coordenação e organização 
Secretaria de Segurança Institucional (SSIn)

Projeto gráfico, revisão e diagramação 
Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Normalização Bibliográfica 
Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa (Cobip)

Procuradoria-Geral da República 
SAF Sul Quadra 4 Conj. C 

CEP 70050-900 Brasília – DF 
Telefone: (61) 3105-5100

www.mpf.mp.br/pgr

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Elaborado por Juliana de Araújo Freitas Leão – CRB1/2596

B823d

Brasil. Ministério Público Federal. Secretaria de Segurança Institucional.

Dicas de segurança – Brasília : MPF, 2019.

30 p. : il. color.

1. Segurança do trabalho. 2. Gerenciamento de riscos. 3. Procurador – segu-
rança. 4. Ministério Público Federal - segurança. I. Título.  

 
CDDir 341.413

www.mpf.mp.br/pgr


SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................. ....... 7

1 NÍVEL DE SEGURANÇA NO TRABALHO............................................................................................ 9

2 PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA (PSO) ................................................................................. 10

3 MEMBROS COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ........................................................................ 12

4 SEGURANÇA EM CORREIÇÕES PRISIONAIS .............................................................................. 12

5 INSPEÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL ........................................................................................................ 14

6 ATUAÇÃO INSTITUCIONAL .................................................................................................................... 15

7 ENGENHARIA SOCIAL ............................................................................................................................... 18

8 EM LOCAIS PÚBLICOS OU EVENTOS ............................................................................................... 20

9 EM VIAGENS ................................................................................................................................................. ... 24

10 NAS COMUNICAÇÕES .............................................................................................................................. 25

11 A IMPORTÂNCIA DE REPORTAR ......................................................................................................... 27

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................................. ......... 30



APRESENTAÇÃO

Constantemente somos informados pela mídia de situações relacionadas à 
falta de segurança em nosso país. Isso gera uma sensação de desproteção cada 
vez maior e, assim, a impressão de que somos apenas expectadores do que está 
acontecendo.

Por isso, a Secretaria-Geral do Ministério Público Federal, por intermédio 
da Secretaria de Segurança Institucional, elaborou esta Cartilha de Segurança 
Pessoal, contendo orientações básicas de segurança, que podem prevenir ou 
evitar que membros do Ministério Público Federal se tornem vítimas de atores 
antagônicos e possam cumprir com segurança as atividades institucionais.

7





9

1 NÍVEL DE SEGURANÇA NO TRABALHO

Para saber qual o nível de segurança do seu local de trabalho, devem-se veri-
ficar os seguintes tópicos:

 � a unidade dispõe de sistema de alarme;

 � há agentes de segurança armados;

 � a segurança está sempre atenta aos incidentes;

 � a equipe de segurança possui equipamentos de radiocomunicação;

 � há identificação dos visitantes que ingressam na unidade;

 � o local de embarque e desembarque dos membros está protegido do público externo;

 � há patrulhamento de policiais nas imediações da unidade;

 � existem cercas ou muros com dispositivos de proteção ao redor do prédio;

 � a disposição do gabinete dificulta o acesso de pessoas não autorizadas;

 � o leiaute da sala de audiência oferece saída alternativa e segura ou refúgio à 

autoridade em caso de incidente de segurança;

 � o leiaute da sala de audiência evita que o membro fique exposto a janelas e portas.

Quanto mais respostas positivas forem identificadas, mais protegido é o local 
de trabalho do procurador da República.

Recomendações:

 � solicite aos responsáveis melhorias nos pontos vulneráveis de segurança;

 � reporte, por escrito, ao pessoal de segurança a ocorrência de vidros quebrados, 

equipamentos com defeito, atitudes suspeitas, entre outras desconformidades 

que detectar;

 � peça reforço de segurança em audiências de risco aumentado ou sensíveis, 

incluindo aqueles que possam atrair atenção da imprensa;

 � permita que apenas pessoas autorizadas se aproximem de sua mesa;

 � não deixe ao alcance das partes material cortante, pontiagudo ou potencialmente 

ofensivo;

 � evite que um número excessivo de pessoas esteja presente no ambiente em que 

se encontra: o tumulto facilita ocorrência de incidentes de segurança;

 � não deixe que pessoas transtornadas fiquem nas instalações. O ideal é que sejam 

retiradas do ambiente e que o fato seja reportado por escrito à equipe de segurança;

 � não hesite em chamar a segurança orgânica ao menor sinal de fato que ameace 

sua segurança;
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 � na sua ausência, não permita que pessoas fiquem aguardando atendimento em 

sua sala sem seu prévio consentimento;

 � não deixe visíveis a visitantes fotos de familiares em sua sala; e

 � considere o envio de correspondência que possa identificar sua profissão 

diretamente para seu local de trabalho.

2 PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA (PSO)

Conceito:

O PSO é o documento que sintetiza as normas e os procedimentos de segu-
rança a serem implementados em cada Unidade do MPF, sendo orientado para 
as necessidades e especificidades locais. Integram o PSO:

 � normas de segurança para cada grupo de medidas de segurança e anexos que 

regulamentem procedimentos de proteção;

 � regras de segurança para orientação de portarias que regulamentem assuntos 

locais; e 

 � atribuições de responsabilidade.

 

Implementação do PSO:

A implementação do PSO é de responsabilidade de cada unidade do MPF, que 
conta com o apoio técnico (modelo de plano, capacitação e revisão) da Secretaria 
de Segurança Institucional (SSIn). Portanto, se a sua unidade ainda não imple-
mentou o PSO, deve-se entrar em contato com a SSIn e solicitar o modelo de 
plano. Depois de elaborado, o plano deve ser enviado por ofício ao secretário-
-geral do MPF, que o remeterá à SSIn para correção. Caso haja um plano vigente 
na sua unidade, deve-se atentar para a data da próxima revisão (informada no 
próprio documento). As revisões periódicas visam atualizar e adequar o PSO à 
legislação vigente e às diretrizes de segurança da Instituição.
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3 MEMBROS COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

Conduta do membro:

Quando estiver sob proteção de equipe coordenada pela Secretaria de 
Segurança Institucional, o membro do MPF deve apresentar conduta compatí-
vel com sua situação de risco, devendo:

 � evitar exposição desnecessária que possa potencializar o risco a que está 

submetido;

 � acatar as orientações técnicas estabelecidas pela equipe de segurança 

aproximada;

 � fornecer ao responsável pelo cumprimento das medidas protetivas todos 

os dados da sua agenda de trabalho para adequação às providências 

correspondentes;

 � comunicar imediatamente a qualquer integrante da equipe de segurança fato ou 

circunstância que indique risco potencial a sua integridade física;

 � prestar todas as informações solicitadas pela equipe de segurança visando à 

identificação, à neutralização e ao monitoramento da situação de risco;

 � protocolar na SSIn, caso necessário, solicitação de prorrogação do prazo da 

concessão, com a maior brevidade possível, antes do vencimento do período 

determinado; e

 � dispensar formal e antecipadamente, sob sua inteira responsabilidade, a 

segurança aproximada, quando entender desnecessária.

4 SEGURANÇA EM CORREIÇÕES PRISIONAIS

Recomendações em correições prisionais

O membro responsável pela correição deve:

 � entrar em contato com a Secretaria de Segurança Institucional para informar 

a data da correição prisional e solicitar informações sobre grau de risco da 

atividade, com um prazo mínimo de 20 dias de antecedência;

 � programar, no estabelecimento prisional, a correição para que sejam adotadas 

as medidas necessárias que garantam a realização da atividade com segurança;
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 � evitar repassar informações a veículos de comunicação sobre futuras visitas a 

estabelecimentos prisionais; e

 � informar a Secretaria de Segurança Institucional o planejamento semestral de visitas.

Antes das visitas, o membro deverá obedecer ao planejamento 
prévio estabelecido pelo setor de segurança da Unidade do 
MPF e seguir as seguintes orientações:

 � usar roupas e calçados que favoreçam um deslocamento rápido;

 � no caso de membros que tenham cabelos longos, evitar o penteado tipo “rabo-

de-cavalo” ou fazer tranças; 

 � evitar o uso de bolsas, principalmente a tiracolo. Caso seja necessária sua 

condução, antes de entrar no estabelecimento prisional, deixá-la no porta-malas 

do veículo;

 � dentro do possível, ter em mente os locais a serem inspecionados e os internos 

a serem visitados ou ouvidos, com o objetivo de evitar longos períodos dentro 

das alas;

 � acatar as orientações dos agentes penitenciários federais e nunca se deslocar 

sem o acompanhamento destes no interior dos presídios;

 � caso acompanhado de outros membros, deslocar-se sempre juntos, com o 

objetivo de evitar a segmentação da visita no interior do estabelecimento 

prisional e evitar também o fracionamento da equipe de segurança;

 � atentar-se à proibição do ingresso de agentes externos armados. Assim, caso 

haja membro ou agente de Segurança Institucional portando arma, deverá ser 

realizado o procedimento interno de acautelamento;

 � permanecer o tempo mínimo necessário no interior das alas;

 � no interior do estabelecimento prisional, a segurança será de responsabilidade 

dos agentes penitenciários federais, sendo indicado que se desloquem à 

retaguarda destes;

 � o ingresso das autoridades em qualquer ala de celas deverá ser precedido 

por rigorosa inspeção (por parte dos encarregados da segurança prisional 

e observada pelos agentes de segurança) no ambiente a ser visitado, a fim 

de atestar que as celas estejam trancadas e que não haja anormalidades nos 

recintos; e

 � não receber diretamente correspondência ou qualquer tipo de papel ou 

objeto que o interno queira entregar, com a finalidade de evitar a aproximação 
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demasiada, deixando a cargo dos agentes penitenciários federais o recebimento 

de qualquer material.

5 INSPEÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL

Conceito:

Inspeção física e ambiental é o serviço especializado que se utiliza de técnicas 
e equipamentos apropriados para fins de detecção de apetrechos clandestinos 
utilizados na interceptação de áudio e vídeo de ambientes. É a principal ferra-
menta utilizada nas atividades de contraespionagem e contravigilância. 

A Secretaria de Segurança Institucional oferece esse serviço por meio da 
Coordenadoria de Planejamento, a qual dispõe de equipamentos específicos e 
pessoal treinado para a execução da atividade.  A fim de se solicitar o serviço 
de inspeção ambiental, deverá ser enviado um ofício endereçado ao secretário-
-geral do MPF, em caráter sigiloso, com a indicação do servidor designado para 
prestar apoio logístico à equipe da SSIn.

Os membros devem solicitar inspeção ambiental:

 � nos locais em que houver fundada suspeita de vazamento de informações, 

espionagem, infiltração ou de qualquer outro tipo de situação em que a 

segurança da informação possa ser prejudicada; e

 � nos locais em que se verificar violação, alterações ou incongruências em 

ambientes onde são tratados assuntos confidenciais.

Ainda que as situações mencionadas não tenham ocorrido, poderá ser solici-
tada inspeção ambiental preventiva nos locais onde sejam tratados assuntos em 
que um possível acesso indevido ao seu conteúdo resultará em prejuízo consi-
derável ao MPF ou à sociedade.
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6 ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Recomendações

 � evite, sempre que possível, o transporte de processos ou qualquer documento 

sigiloso, especialmente nos trajetos conhecidos ou facilmente identificados – 

casa/trabalho – ou, ainda, naqueles casos em que o veículo ficará estacionado 

em lugares públicos;

 � observe e faça com que sejam observadas as regras de segurança institucional;

 � tenha consigo os telefones de contato da Secretaria de Segurança Institucional;

 � no caso de eventual ameaça ou agressão decorrente do exercício das atribuições 

funcionais, entre em contato, imediatamente, com a Secretaria de Segurança 

Institucional;

 � evite tratar de assuntos profissionais sensíveis por meio de contatos telefônicos;

 � mantenha a porta de sua sala fechada e seus pertences devidamente guardados; 

 � não passe informações de colegas de trabalho para outras pessoas; e

 � lembre-se de que seu comportamento é fundamental para a segurança da 

Instituição.
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7 ENGENHARIA SOCIAL

Conceito:

Engenharia social é definida como a habilidade de conseguir acesso a infor-
mações sensíveis ou confidenciais ou a áreas importantes de uma instituição 
por meio de habilidades de persuasão. Refere-se à manipulação psicológica de 
pessoas a fim de se obter acesso a informações confidenciais. Depende forte-
mente de interação humana e envolve enganar outras pessoas para quebrar 
procedimentos de segurança. Um ataque clássico na engenharia social ocorre 
quando uma pessoa se passa por um alto funcionário dentro de instituições e 
diz que possui problemas urgentes, conseguindo, assim, o acesso a informações 
restritas. 

A engenharia social é aplicada em diversos setores da segurança da informa-
ção, independentemente de sistemas computacionais, software e/ou platafor-
ma utilizada. O elemento mais vulnerável de qualquer sistema de segurança da 
informação é o ser humano, o qual possui traços comportamentais e psicológi-
cos que o tornam suscetível a ataques de engenharia social. 

Deve-se considerar que informações, como dados pessoais, números de te-
lefones, rotinas, nomes de familiares, agenda de compromissos, endereço de 
e-mail etc., são elementos que podem colocar em risco a segurança de servi-
dores ou mesmo de uma autoridade do Ministério Público Federal. Para obter 
essas informações, muitas vezes os engenheiros sociais utilizam o telefone e 
possuem como objetivo se passar por algum funcionário, colega de trabalho, ou 
algum tipo de autoridade externa.

Geralmente, os primeiros alvos são secretárias, recepcionistas e seguranças, 
pois esses funcionários estão sempre em contato (direto ou indireto) com as 
autoridades, os verdadeiros alvos. Assim, por meio de pessoas mais acessíveis 
e com cargos menores é possível obter informações sobre aquelas mais bem 
posicionadas na hierarquia.

A seguir, serão mostradas resumidamente algumas técnicas utilizadas com o 
intuito de auxiliar os membros do MPF a prevenir e identificar ataques de en-
genharia social.

Conhecendo algumas técnicas para prevenir ataques:

Redes sociais

Muitas pessoas possuem perfis e contas em redes sociais, o que facilita a en-
genharia social criminosa. Ao criar perfis em sites de relacionamento é preciso 
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ter cautela com os dados fornecidos, pois muitas vezes eles podem ser usados na 
preparação de um ataque via telefone.

Não é aconselhável colocar em seu perfil telefones, endereço, a unidade do 
Ministério Público em que você trabalha ou qualquer tipo de informação pessoal. 
Quando um engenheiro social precisa conhecer melhor seu alvo, essa técnica é 
utilizada, iniciando um estudo no site da Instituição para melhor entendimento da 
estrutura. Por meio de pesquisas na internet e uma boa consulta nas redes sociais 
é possível encontrar informações interessantes de funcionários da Instituição, 
cargos, amizades, perfil pessoal, entre outros.

análise do lixo 

Poucas instituições têm o cuidado de verificar o que está sendo descartado e 
de que forma é realizado esse descarte. O lixo é uma das fontes mais ricas de in-
formações para os engenheiros sociais. As informações coletadas no lixo podem 
conter nome de funcionários, telefone, e-mail, senhas, contato de autoridades, 
processos, transações efetuadas, entre outros. Ou seja, este é um dos primeiros 
passos para que se inicie um ataque direcionado à Instituição. Por isso, é funda-
mental fortalecer a cultura de uso da fragmentadora de papel, no mínimo de nível 
4, dentro das unidades do Ministério Público Federal.

contato telefônico

Com as informações coletadas nas técnicas descritas, o engenheiro social pode 
utilizar uma abordagem via telefone para obter acesso a informações, passando-
-se por um funcionário de empresa terceirizada, servidor de outra instituição, au-
toridades etc. Nesse ponto, o engenheiro social já conhece o nome da secretária 
e da autoridade. Com um simples telefonema e técnicas de engenharia social que 
permitam se passar por outra pessoa, de preferência do elo de confiança da víti-
ma, é possível conseguir um acesso indevido ou coletar informações sensíveis e 
até mesmo sigilosas.

falaR a mesma língua 

Cada instituição possui sua própria linguagem. No nosso caso, a linguagem do 
meio jurídico. A engenharia social criminosa estuda tal linguagem para tirar o má-
ximo proveito. O motivo é simples: se alguém fala com você utilizando uma lingua-
gem conhecida, é mais provável que você se sinta seguro e baixe a guarda.
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música de espeRa

Ataques bem-sucedidos exigem paciência, tempo e persistência. Uma aborda-
gem atual é colocar a música que as empresas utilizam para deixar as pessoas es-
perando ao telefone. Ao ouvir a música à qual está habituada, a vítima conclui que 
quem está do outro lado da linha realmente trabalha na instituição que ele afirma, 
baixando a guarda e fornecendo todas as informações solicitadas.

telefone falso

Uma nova técnica é a utilização do telefone falso, que visa burlar o sistema de 
identificação de chamadas. É o denominado spoofing do número telefônico, que 
faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele 
que realmente originou a ligação.

8 EM LOCAIS PÚBLICOS OU EVENTOS

Recomendações:

 � tenha especial atenção às pessoas a sua volta. Lembre-se sempre: meliantes 

valem-se, principalmente, do fator surpresa e da desatenção de suas vítimas 

para atuarem;

 � mantenha sempre a calma, a cautela, a confiança e o domínio do que está 

fazendo. Demonstre segurança, aparente objetividade em relação ao que deseja 

fazer e aonde deseja chegar. Nunca deixe transparecer ou aparentar que está 

perdido ou procurando por alguém, ou algum local, sem saber do endereço;

 � evite atender pedidos ou informações que lhe despertem desconfiança;

 � desconfie de estranhos com conversas envolventes e que tentem se aproximar 

de você;

 � não aceite convites de pessoas que tenha acabado de conhecer em rua, bares, 

boates ou em qualquer outro local, sem qualquer referência;

 � evite pedir orientações a estranhos. Procure um agente público ou 

estabelecimentos comerciais e solicite ajuda;

 � ao pressentir a aproximação de estranhos em atitude suspeita, caminhe o mais 

rápido possível para algum comércio, local com aglomeração de pessoas ou 

entre no primeiro local habitado que encontrar e solicite ajuda;

 � evite ostentar objetos de valor como: aparelhos celulares, relógios, colares, 

anéis, pulseiras, entre outros. Você poderá ser alvo de furto;
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 � não use camisetas ou bonés que identifiquem sua profissão;

 � não tente utilizar sua condição profissional para, por exemplo, pacificar cenários 

hostis. Deixe esse serviço para a polícia e seja uma boa testemunha;

 � em preenchimento de cadastros, por exemplo, não se identifique como 

procurador para estranhos. Diga: servidor público;

 � evite festas ou locais de reuniões em locais abertos, em que não haja policiamento 

ou força policial aproximada;

 � não deixe seus alimentos e bebidas acessíveis a pessoas que não são de sua 

confiança. Não aceite alimentos e bebidas de estranhos;

 � considere usar nomes diferentes do seu para reservas de restaurante ou 

pedidos de entrega;

 � evite escolher mesas perto de janelas em restaurantes;

 � evite situações que possam torná-lo vulnerável, como embriaguez;

 � tenha cautela na exposição à mídia, não se mostre de maneira que o público 

pense que você teme atos violentos ou os subestima. Esses comentários podem 

soar como um convite ou um desafio; e

 � não informe à mídia ou divulgue os meios de segurança de que você dispõe ou, 

ainda pior, quais são as vulnerabilidades que vivencia.

 

Como saber se está sendo vigiado:

Quando um agressor está vigiando o seu alvo, em geral, está interessado em: 
deslocamentos, informações sobre os veículos, hábitos e rotinas pessoais e fa-
miliares, bem como locais frequentados. As pessoas que estão vigiando tomam 
notas, demonstram interesse incomum ou prolongado no alvo, olham fixo e vi-
ram o rosto quando encarados, entram em áreas restritas, tiram fotos ou gra-
vam vídeos, apontam o alvo para outras pessoas. Se suspeita de que está sendo 
vigiado, não entre em pânico, procure obter dados e se desvencilhar de quem 
o observa. Se estiver sendo seguido de carro, não estacione, primeiro despis-
te quem o segue e memorize, se possível, dados para futura identificação do 
suspeito.
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9 EM VIAGENS

Recomendações:

 � caso viaje sozinho, informe sua família e amigos íntimos. Se for viajar 

acompanhado, estabeleça estratégias para garantir a segurança de todos;

 � antes de viajar, faça um estudo aprofundado do seu destino. Quais são as rotas 

mais seguras? Quais caminhos devem ser tomados para cada lugar? Quais são os 

locais de maior movimento? Qual o transporte indicado?;

 � informe-se sobre o lugar que irá visitar. Busque dicas em site de viagens e com 

pessoas que já estiveram no local. Procure pelo contato de uma delegacia de 

apoio ao turista no local de destino. Em caso de viagem ao exterior, consulte 

também o endereço do consulado brasileiro no país visitado;

 � não divulgue sua viagem nas redes sociais. É comum querer compartilhar 

sua felicidade com amigos, mas lembre-se de que ali existem muitas pessoas 

acessando essa informação, inclusive as mal-intencionadas;

 � na hora de colocar as malas no carro, faça-o dentro da garagem para evitar que 

pessoas estranhas saibam que você irá se ausentar;

 � antes de sair, adquira um mapa e pesquise os itinerários via internet, evitando 

parar e pedir informações;

 � fuja de grandes aglomerados e situações que facilitem roubos e assaltos. 

Lembre-se: você está em um momento de descontração, mas o ladrão está 

observando todos os seus passos;

 � caso a ausência seja prolongada, cancele serviços contratados com pelo menos 

uma semana de antecedência;

 � combine com os vizinhos a coleta de correspondências, jornais, revistas e 

encomendas que não puderem ser canceladas;

 � evite colocar cadeado no lado externo do portão ou deixar a luz acesa. Isso 

poderá caracterizar a ausência dos moradores; e

 � desligue a campainha. Dessa forma deixará em dúvida pessoas que quiserem 

verificar se alguém está em casa.
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10 NAS COMUNICAÇÕES

O que considerar:

 � se há confiança na pessoa com quem está falando;

 � se está em um ambiente seguro; e

 � se é necessário efetivamente compartilhar a informação.

Recomendações:

 � sempre considere que pode estar sendo ouvido;

 � em caso de suspeita, mude as salas de reuniões com tanta frequência quanto 

possível;

 � tenha cuidados adicionais com informações confidenciais ou sensíveis;

 � da mesma forma, não converse assuntos sensíveis por aplicativos de mensagem 

instantânea como o WhatsApp; e

 � lembre-se de que essas conversas são muito suscetíveis, pois, uma vez 

transmitidas, não é possível controlar sua difusão.

ao telefone: 

 � evite o uso de viva voz;

 � não suponha privacidade (a outra pessoa pode estar gravando, colocando a 

conversa em viva voz etc.);

 � evite retornar telefonemas de trabalho a partir do seu telefone residencial, se 

não dispuser de bloqueador de identificação de chamada;

 � não permita que seus telefones e contatos particulares sejam publicados;

 � não deixe seus telefones de contato em secretárias eletrônicas; e

 � não dê informações pessoais por telefone para pessoas que não conheça.
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nas Redes sociais

A internet e as redes sociais são novos espaços públicos e exigem cuidados para o uso 

seguro. Os dados privados devem ser protegidos de divulgação. Os riscos on-line estão 

muito ligados à exposição exagerada. Sendo assim:

 � pense bem antes de divulgar fotos, informações, dados sobre sua família, opiniões etc.;

 � use as opções de privacidade oferecidas e procure ser o mais restritivo possível;

 � mantenha o seu perfil e dados, como e-mail, privados, restritos;

 � seja seletivo ao aceitar contatos;

 � não acredite em tudo o que você lê, cheque antes de compartilhar! Hoje em dia há a 

divulgação deliberada de grande quantidade de notícias falsas nas redes sociais, as 

quais são fabricadas e publicadas com a intenção de enganar, influenciar, ou mesmo 

concretizar golpes. Em geral, essas notícias falsas têm chamadas sensacionalistas e 

exageradas;

 � seja cauteloso ao se associar a grupos e comunidades;

 � seja cuidadoso ao divulgar fotos e vídeos, especialmente as que tenham informações 

sobre lugares, hábitos e estilo de vida;

 � não divulgue planos de viagem e quanto tempo ficará longe de sua residência;

 � evite utilizar a ferramenta de check-in quando chegar ao seu destino. Se quiser utilizar 

o recurso, faça-o ao sair do local;

 � não divulgue sem autorização imagens em que outras pessoas apareçam ou 

mensagens e imagens copiadas do perfil de usuários que restrinjam o acesso;

 � denuncie aos administradores da rede social em caso de ocorrência de divulgação de 

imagens indevidas, perfis falsos e spam;

 � cuide da sua imagem profissional, evitando publicações que possam lhe gerar 

constrangimentos ou suscetibilidades no trabalho. Lembre-se de que suas publicações 

podem ser acessadas por seus colegas de trabalho; e

 � realize briefings periódicos com os servidores de seu ofício para que não divulguem 

assuntos sensíveis relacionados ao trabalho.

no e-mail

 � nunca execute anexos e aplicativos encaminhados por um desconhecido;

 � nunca reenvie uma mensagem de origem desconhecida;

 � nunca coloque informação confidencial na linha de assunto;

 � utilize senhas complexas, com letras, números, espaços, caracteres especiais;

 � lembre-se sempre de fechar sua sessão, fazendo logout;



 � evite repetir sempre as mesmas senhas;

 � não confie imediatamente em usuários aparentemente conhecidos: pode ser 

que alguém tenha criado um e-mail parecido para enganá-lo. Confirme sempre 

a identidade; e

 � não descarte e-mails hostis. Eles devem ser arquivados e reportados ao 

responsável pela segurança dos magistrados.

11 A IMPORTÂNCIA DE REPORTAR

Os incidentes de segurança referentes às Unidades do MPF e aos procura-
dores não podem passar despercebidos, devendo sempre ser reportados aos 
responsáveis. Estes precisam registrá-los, a fim de possibilitar a identificação de 
padrões, pessoas suspeitas etc. Quando as ocorrências não são notificadas, tor-
na-se difícil construir um retrato do cotidiano dos membros, impossibilitando a 
prevenção e a identificação de ameaças ainda em desenvolvimento.
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