
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 RESOLUÇÃO N° 016/2022 – PGJ/RN 

Altera a Resolução n° 122, de 10 de dezembro de 2021, 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 nº 8.625, de 12 de fevereiro de 

1993, e pelo art. 22, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 141, de 9 de fevereiro de 1996; 

CONSIDERANDO a necessidade de prever, excepcionalmente, o ingresso de pessoas nos prédios 

deste Parquet, sem portar o passaporte vacinal, visando resguardar os casos urgentes, cuja 

espera poderá acarretar riscos, 

RESOLVE: 

Art. 1°  A Resolução nº 122, de 10 de dezembro de 2021 passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 8°.................................................................................................…….. 

 

.............................................................................................................…….. 

§ 3° Excepcionalmente, em caso de urgência e a critério do membro responsável pela respectiva 

unidade, será permitido o ingresso de pessoas, sem a comprovação de vacinação contra a 

COVID-19 ou apresentação de resultado negativo de testes para identificação da COVID-19, nos 

prédios do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, devendo, contudo, haver a 

observância de todos os protocolos sanitários. 

§ 4°  Em caso de necessidade, de forma excepcional, poderá haver o ingresso de pessoas, sem 

comprovação de vacinação contra a COVID-19, nos prédios do Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte, devendo 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, bem como observados todos os protocolos sanitários”. (NR) 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal/RN, 24 de janeiro de 2022. 
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