
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

 
 

RESOLUÇÃO N° 122/2021 – PGJ/RN 

 

Dispõe sobre os procedimentos para a 
retomada das atividades presenciais no 
âmbito do Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Norte, em função da 
pandemia da COVID-19, bem como da 
obrigatoriedade de comprovação de 
vacinação contra a COVID-19 para ingresso 
nos respectivos prédios da Instituição, e dá 
outras providências. 

 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, inciso V, da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993, e pelo art. 22, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 141, de 9 de fevereiro de 
1996; 

CONSIDERANDO que compete à Procuradora-Geral de Justiça a direção dos Serviços 
Administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça; 

CONSIDERANDO a redução na taxa de ocupação de leitos críticos para pacientes com 
COVID-19 no Estado do Rio Grande do Norte, com percentual abaixo de 33% (trinta e três por 
cento) para o serviço público e equivalente a 14,3% (quatorze vírgula três por cento) para o 
serviço privado1; 

CONSIDERANDO o avanço da vacinação contra a COVID-19 no Estado do Rio Grande do 
Norte, que, nesta data, já atingiu 71% (setenta e um por cento) da população, em relação às 
duas doses ou dose única (excluindo a dose de reforço)2;  

CONSIDERANDO que o total de vacinados no Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte atingiu o percentual de 93,4% (noventa e três vírgula quatro por cento), 
incluindo aqueles que tomaram apenas uma dose da vacina; 

CONSIDERANDO o retrocesso no avanço de casos confirmados e mortes decorrentes da 
COVID-19 após o progresso da vacinação; 

                                                
1 https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/493-BOLETIM_08_12.pdf 
2 https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/covid/ 
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CONSIDERANDO a essencialidade da atividade ministerial e a necessidade de retorno 
gradual das atividades presenciais neste Parquet, respeitadas as normas sanitárias e de saúde 
pública; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
regulamentada pelo Decreto Legislativo n° 06, de 20 de março de 2020, o qual reconheceu o 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela COVID-19, até 31 de 
dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO que, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.625, o 
Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 8° da Lei n° 
13.979/20203, de modo a viabilizar que as medidas excepcionais contidas na citada norma 
continuem vigendo, garantindo que as autoridades sanitárias possam exercê-las para fins de 
combate a pandemia;  

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 6.586, estabeleceu o entendimento de que é constitucional a 
obrigatoriedade de imunização por meio de vacina destina ao combate da COVID-19, uma vez 
que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, desde que: (i) tenham como base 
evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla 
informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a 
dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; 
e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União 
como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de 
competência; 

CONSIDERANDO que todo servidor público tem o direito de exercer suas funções em 
um ambiente de trabalho seguro com normas de proteção à saúde, de sorte que cabe ao gestor 
público a expedição de normas para diminuir a propagação do Novo Coronavírus no ambiente 
de trabalho público, incluindo, consequentemente, a necessidade de comprovação de vacinação 
contra a COVID-19 para ingresso nos respectivos prédios públicos; 

RESOLVE: 

Art. 1° O retorno das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Norte, a partir de 07 de janeiro de 2022, ocorrerá de forma integral, 
observadas as recomendações dos órgãos de segurança sanitária. 

§ 1° Os servidores em regime de teletrabalho continuarão sendo regidos pelos termos 
da Resolução n° 058/2019-PGJ/RN, que instituiu o regime de teletrabalho no âmbito deste 
Parquet. 

§ 2° A necessidade de permanência ou ingresso do integrante ou estagiário no trabalho 
remoto, por algum motivo de saúde, será analisada individualmente, mediante comprovação 
das circunstâncias cabíveis junto à Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio de apresentação de 
laudo ou atestado médico.  

                                                
3 Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 , observado o 

disposto no art. 4º-H desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14035.htm#art1


 

§ 3° A servidora gestante deverá permanecer no trabalho remoto. 

Art. 2° O horário de funcionamento do Ministério Público do Estado será, de segunda a 
quinta-feira, das 8 (oito) às 17 (dezessete) horas, e sexta-feira, das 08 (oito) às 14 (quatorze) 
horas.  

Art. 3° A jornada de trabalho dos servidores efetivos, comissionados e à disposição do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte será organizada de modo a conciliar a 
realidade de cada unidade e o regime adotado pelo respectivo servidor. 

§ 1° Visando o atendimento de situações e necessidades específicas e pontuais, o 
servidor poderá ser instado a comparecer em horário diverso daquele previamente fixado. 

§ 2° A Diretoria Administrativa – DADM disciplinará o comparecimento dos 
colaboradores. 

Art. 4° O atendimento ao público externo ocorrerá, presencialmente, de segunda a 
quinta-feira, das 8 (oito) às 15 (quinze) horas e, sexta-feira, das 08 (oito) às 14 (quatorze) horas, 
assim como, remotamente, pelos meios disponíveis no Portal do Ministério Público 
(http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/servicos/servicos-categorias), tais como e-mail e 
telefone funcional.  

§ 1° De segunda a quinta-feira, das 15 (quinze) às 17 (dezessete) horas, o atendimento 
ao público ocorrerá de forma remota, mediante utilização dos meios citados no caput. 

§ 2° Além das formas de atendimento constantes no caput, estão disponíveis o 
WhatsApp do GAECO – 98863-4585 e da Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte – 99994-6057, e, fora do horário de expediente, o telefone de Atendimento ao 
Cidadão – 99972-5298.  

Art. 5° Os integrantes e estagiários devem informar, imediatamente, à Diretoria de 
Gestão de Pessoas, eventuais suspeitas e diagnósticos de COVID-19, cabendo a esta unidade o 
acompanhamento de tais ocorrências e a colocação daqueles em trabalho remoto.  

Art. 6° Fica autorizada a realização de eventos presenciais, cuja ocupação máxima do 
local destinado para estes fins deve observar os protocolos estabelecidos pela Portaria Conjunta 
nº 026/2020-GAC/SESAP/SEDEC/SETUR, de 21 de setembro de 2020.  

Art. 7° Em caso de eventual agravamento da pandemia da COVID-19, a Procuradora-
Geral de Justiça poderá rever os termos da retomada da atividade presencial.  

Art. 8° A partir do dia 07 de janeiro de 2022, para fins de ingresso nos prédios do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, será necessária a comprovação de 
vacinação contra a COVID-19, nos termos desta resolução.  

§ 1° A vacinação a ser comprovada corresponderá ao cumprimento do cronograma 
vacinal instituído pelos órgãos competentes. 

§ 2° O ingresso de pessoas com contraindicação da vacina contra a COVID-19 dar-se-á 
mediante a apresentação de relatório médico justificando o óbice à imunização.  

http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/servicos/servicos-categorias


 

§ 3° Excepcionalmente, em caso de necessidade e/ou urgência, poderá ser 
apresentado, no momento do ingresso nos prédios da Instituição, teste RT-PCR, com resultado 
negativo, realizado no máximo até 72 (setenta e duas) horas antes. 

Art. 9° Serão consideradas válidas, para fins de comprovação de vacinação contra a 
COVID-19, as anotações constantes dos seguintes documentos oficiais:  

I – certificado de vacinas digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - 
Conecte SUS ou RN Mais Vacina;  

II – comprovante/caderneta/cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido 
no momento da vacinação por instituição governamental nacional ou estrangeira ou institutos 
de pesquisa clínica.  

§ 1° Os Membros e servidores, caso ainda não tenham apresentado comprovante de 
vacinação contra COVID-19, deverão enviar à Diretoria de Gestão de Pessoas, via Sistema 
Atende MP, qualquer um dos documentos citados no artigo anterior. 

§ 2° Os demais integrantes e os prestadores de serviços que não tenham acesso ao 
Sistema Atende MP deverão, se ainda não tiverem comprovado, apresentar o comprovante de 
vacinação à respectiva chefia imediata. 

§ 3° Os comprovantes de vacinação deverão ser atualizados de acordo com o 
calendário oficial de vacinação, inclusive quanto as doses de reforço. 

§ 4° Poderá a Diretoria de Gestão de Pessoas exigir, a qualquer tempo, o respectivo 
comprovante de vacinação atualizado. 

§ 5° O público externo deverá apresentar a comprovação de vacinação contra COVID-
19 na recepção do prédio deste Parquet em que pretenda ingressar.  

Art. 10. Em caso de audiências extrajudiciais, recomenda-se incluir no texto da 
notificação para comparecimento ao respectivo ato, a orientação de que o notificado e quem 
mais o acompanhe deverão apresentar o comprovante de vacinação, nos termos constantes 
nesta norma. 

Art. 11. Os casos omissos serão dirimidos pela Procuradora-Geral de Justiça. 

Art. 12. Fica revogada a Resolução n° 39, de 05 de agosto de 2021, com suas 
respectivas alterações. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal/RN, 09 de dezembro de 2021.  

 
 
 
 

ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA 

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 


