
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA PGR/MPF Nº 597, DE 12 DE JULHO DE 2019 

Institui o Programa de Incentivo ao Voluntariado no Ministério 
Público Federal. 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe

confere o art. 49-XX e XXII da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista o

disposto no Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2019, resolve: 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo ao Voluntariado, com o objetivo de

incentivar o engajamento social e a participação cidadã dos membros e servidores do Ministério

Público Federal (MPF) em ações transformadoras da sociedade. 

Art.  2°  Para  fins  do  disposto  nesta  Portaria,  considera-se  atividade  voluntária  a

iniciativa não remunerada de pessoas físicas, isoladas ou conjuntamente, prestada à pessoa física, a

órgão ou à entidade da Administração pública ou entidade privada sem fins lucrativos, que tenha

objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, que

vise ao benefício e à transformação da sociedade por meio de ações cívicas, de desenvolvimento

sustentável, culturais, educacionais, científicas, recreativas, ambientais, de assistência à pessoa ou

de promoção e defesa dos direitos humanos e dos animais. 

Art.  3º  As  ações  do  Programa de  Incentivo  ao  Voluntariado deverão observar  os

seguintes princípios: 

I - cidadania; 

II - solidariedade; 

III - dignidade da pessoa humana; e 

IV - transparência. 

Art. 4º O Programa de Incentivo ao Voluntariado será coordenado pela Procuradoria-

Geral da República que deverá, por intermédio da Secretaria de Comunicação Social e da Secretaria
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de Gestão de Pessoas, estimular as unidades do MPF a promoverem o voluntariado e incentivar os

membros e servidores a participarem de atividades voluntárias. 

Art.  5º  As  horas  de  atividades  voluntárias  poderão  ser  aproveitadas  conforme

disposto em regulamento próprio para: 

I - critério de desempate em seleção para bolsa de pós graduação; 

II - critério de desempate em seleção para bolsa de idiomas; 

III - critério de desempate em processo de recrutamento interno; 

IV - pontuação no sistema de motivação; 

V - critério de desempate em concurso de remoção. 

Art. 6º O MPF promoverá parcerias com a sociedade civil, a fim de possibilitar a

utilização de espaços físicos do órgão para a prática de atividades voluntárias que visem à promoção

do bem-estar social e à melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Art.  7º  Os  Procuradores-Chefes  poderão  expedir  normas  complementares  para  a

implementação do programa nas respectivas unidades do MPF. 

Art. 8º Compete ao Secretário-Geral dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação do

disposto nesta Portaria, sendo os casos omissos decididos pelo Procurador-Geral da República. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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