
Minuto de Contrainteligência 

Ministério Público do Trabalho 

Marcelo Brandão de Morais Cunha 
Procurador do Trabalho 5ª. Região 

Membro da Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica/PGT 



O Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público da União 
que atua na defesa dos direitos coletivos na área trabalhista. Sua atuação é 
de âmbito nacional, com 123 (cento e vinte e três) unidades administrativas, 
a Procuradoria Geral do Trabalho, 24 (vinte e quatro) Procuradorias 
Regionais do Trabalho e 98 (noventa e oito) Procuradorias do Trabalho em 
Municípios. 
 
As Procuradorias do Trabalho em Municípios são espalhadas pelo Brasil: 23 
na região Sul; 33 na região Sudeste; 9 na região Norte; 22 na região 
Nordeste; 11 na região Centro-Oeste.  
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Justificativa 



É de extrema importância que uma instituição do porte do Ministério Público 
do Trabalho, com tantas ramificações, se preocupe com a segurança de 
seus membros e servidores, bem como com a segurança de suas 
instalações, do seu patrimônio e de seus dados. 
 
Conforme Regimento Interno do Sistema de Inteligência do Ministério 
Público do Trabalho (SIMPT), art. 1º, § 1º, a atividade de Contrainteligência 

corresponde ao conjunto de medidas de proteção de informações sensíveis, 
equipamentos, instalações e membros e servidores. 
 
O Ministério Público do Trabalho constitui alvo permanente de ações hostis 
e condições com potencial de comprometer dados, informações, material, 
pessoal e outros ativos essenciais ao alcance dos resultados a que se 
propõe. 
 

Justificativa 



A ausência de uma cultura organizacional voltada à segurança da 
informação facilita o acesso não autorizado a informações sensíveis. É 
imprescindível a conscientização de membros e servidores quanto à 
importância da adoção permanente de medidas de Contrainteligência 
destinadas a prevenir e obstruir ações adversas. 
 
Este projeto constitui um primeiro e importante passo rumo à sensibilização 
dos diversos integrantes do MPT quanto ao papel da Contrainteligência no 
desenvolvimento de suas atividades diárias. 
 

Justificativa 



O projeto surgiu em 2011, fruto de um curso de aperfeiçoamento em 
segurança institucional promovido pela Escola Superior do Ministério 
Público juntamente com a Escola de Inteligência Militar do Exército 
(EsIMEx). 
 
A equipe desenvolvedora realizou benchmarking em outra instituições 
públicas, inclusive em outros ramos do MPU, na procura por dicas e 
orientações de contrainteligência.   
 
 

Histórico 



 Desenvolver, nos diversos integrantes da Instituição, consciência quanto 
à importância da adoção de procedimentos destinados à salvaguarda de 
dados e informações sensíveis, bem como de outros ativos essenciais ao 
cumprimento da missão institucional do MPT. 

 
 

Objetivo Geral 



 Elaborar proposta de difusão de conhecimentos relativos à 
Contrainteligência, utilizando-se da intranet ou por meio do envio de 
correio eletrônico contendo dicas e textos sucintos acerca do assunto; 

 Criar banco com dicas e conteúdos sobre Contrainteligência; 

 Ampliar a visibilidade da atividade de Contrainteligência perante 
membros e servidores; 

 Propiciar a difusão e a aplicação dos conteúdos teóricos ministrados ao 
longo das capacitações realizadas no âmbito do MPT; 

 Canalizar e concentrar a atenção de membros e servidores para a 
atividade de contrainteligência, de modo a sensibilizar os integrantes da 
Instituição quanto à importância da adoção de medidas preventivas para 
a salvaguarda de ativos no âmbito do MPT. 

 

Objetivos Específicos 



Planejamento de ações institucionais de divulgação de conteúdos relativos a 
medidas de Contrainteligência a serem adotadas nas rotinas das unidades 
do MPT. Essa divulgação ocorrerá basicamente na forma de dicas e textos 
sucintos acerca de cuidados concernentes à salvaguarda de ativos no 
âmbito institucional, por meio da intranet. 
 

Escopo 



Fases do Projeto 

ENTREGAS PERÍODO RESPONSÁVEIS 

Iniciação do Projeto  

Plano de Projeto elaborado Maio a Setembro de 2012 APGE 

Plano de Projeto aprovado Outubro a Dezembro 2012 CPGE 

Planejamento  

Parcerias Identificadas Maio a Setembro de 2012 APGE 

Plano de Ação desenvolvido Maio a Setembro de 2012 APGE 

Matriz de Riscos elaborada Maio a Setembro de 2012 APGE 

Execução  

Etapas de operacionalização Janeiro de 2013 APGE 

     Criação de banco com dicas/ conteúdos 
sobre Contrainteligência 

Setembro de 2012 a 
Janeiro de 2013 

APGE 

     Divulgação das dicas/conteúdos na 
intranet 

Fevereiro a Dezembro de 
2013 

DTI/ASCOM 

Resultados  

     Pesquisa de Resultados aplicada* 
Janeiro a Fevereiro de 

2014 
APGE      Indicadores calculados* 

     Resultados divulgados* 

Finalização do Projeto  

Relatório de Avaliação do Projeto Elaborado Março de 2014 APGE/CPGE 

Término Administrativo do Projeto Março de 2014 APGE 

 

APGE – Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 
CPGE – Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica 
ASCOM – Assessoria de Comunicação Social/PGT 
DTI – Departamento de Tecnologia da Informação 



Monitoramento e Controle 

INDICADOR DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

1 Quantidade de dicas/conteúdos divulgados - 

2 
Quantidade de pessoas que afirmam adotar os 
procedimentos sugeridos no Minuto de 
Contrainteligência em suas rotinas de trabalho 

Pesquisa a ser realizada 

3 

Quantidade de pessoas que reconhecem ter havido 
melhoria na segurança de procedimentos de trabalho e 
na segurança de ativos em geral após a divulgação das 
dicas/conteúdos do Projeto 

Pesquisa a ser realizada 

 



Monitoramento e Controle 

INDICADOR RESULTADOS ESPERADOS – METAS 

1 
Divulgar, no mínimo, 50 dicas/conteúdos relativos a medidas de Contrainteligência, 
até dezembro 2013 

2 
Alcançar, em pesquisa a ser realizada, índice de 80% de pessoas que afirmam adotar 
os procedimentos sugeridos no Minuto de Contrainteligência em suas rotinas de 
trabalho, até dezembro de 2013. 

3 

Alcançar, em pesquisa a ser realizada, índice de 80% de pessoas que afirmam ter 
havido melhoria na segurança de procedimentos de trabalho e na segurança de 
ativos em geral após o a divulgação das dicas/conteúdos do Projeto, até dezembro de 
2013. 

 



O projeto encontra-se em fase de execução e será concluído em 
dezembro de 2013, quando os resultados serão, então, aferidos.  

 

Alguns produtos indiretos do projeto são: 

 

 Confecção da Cartilha de Segurança Institucional 

 Diagnóstico de Segurança Institucional do MPT 

 Manuais de Padronização  

• Manual de identidade visual 

• Manual de padronização de documentos oficiais 

 

  

Resultados alcançados 



Cartilha de Segurança Institucional (SI) 

 

O primeiro produto lançado pelo MPT foi a cartilha de segurança 
institucional. Nessa cartilha, forma explicados os conceitos básicos da SI 
e apresentadas 26 sugestões de ações que melhoram a segurança 
institucional no âmbito da instituição. 
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Cartilha de Segurança Institucional (SI) 

  

Resultados alcançados 



Popups na Intranet 

 

Os popups foram lançados, com sucesso, na Intranet da PGT. A 
veiculação desses ocorrerá até dezembro de 2013. Assim, toda vez que 
o servidor acessa a intranet, ele tem a oportunidade de ler uma frase 
sugerindo pequenas atitudes que, ao serem postas em prática, 
melhoram a segurança institucional no MPT. 

  

Resultados alcançados 



Popups na Intranet 

 

Resultados alcançados 



Manuais de Padronização 

 

Dois manuais foram produzidos pelo MPT e devem ser implementados 
ainda em 2013: o Manual de Identidade Visual e o Manual de 
Documentos Oficiais. 

 

A uniformização do uso do logotipo e dos documentos oficiais bem como 
a própria padronização dos atos do MPT constituem, também, 
importantes instrumentos de segurança institucional, na medida em que 
a formatação deles torna-os únicos e identificáveis como sendo 
expedidos pelas unidades do Ministério Público do Trabalho. 

 

 

Resultados alcançados 



O primeiro e mais importante passo foi dado no sentido de melhorar 
a Segurança Institucional dentro do MPT: a conscientização por parte 
dos membros e servidores da necessidade de desenvolver ações 
que os protegem bem como protegem o patrimônio, as instalações e 
os dados e informações sensíveis do órgão. 
 
Por meio da implementação dessas ações – cartilhas e manuais de 
padronização –  bem como pela contratação e instalação de 
ferramentas de segurança, espera-se que membros e servidores 
reflitam sempre sobre suas atitudes no intuito de proteger o MPT 
como um todo. Assim, espera-se, também, que o projeto desperte 
uma nova postura administrativa de profissionalização dos serviços 
prestados pela instituição. 

Conclusão 


