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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 
DESPACHO DO MINISTRO Nº 784/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08007.000934/2020-45. 
INTERESSADO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. 
Assunto: Medidas de proteção e redução de riscos para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).

 

1. Fica confirmada a validade e a con�nuidade de produção de efeitos dos atos regularmente
pra�cados com fundamento na Portaria MJSP nº 125, de 16 de março de 2020, na Portaria MJSP nº 132, de
22 de março de 2020, e nos Despachos do Ministro de Estado da Jus�ça e Segurança Pública nº 413, de 22 de
abril de 2020, nº 546, de 21 de maio de 2020, nº 584, de 17 de junho de 2020,  nº 637, de 15 de julho de
2020, nº 693, de 12 de agosto de 2020, e nº 737, de 10 de setembro de 2020.

2. Para os devidos fins, fica prorrogado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data deste
Despacho, o período de excepcionalidade de que trataram as Portarias e os Despachos acima referidos, bem
como a possibilidade de adoção das respec�vas medidas e atos de gestão.

3. Divulgue-se.

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA 
Ministro de Estado da Jus�ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA, Ministro de Estado da
Jus�ça e Segurança Pública, em 08/10/2020, às 17:05, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 12817964 e o código CRC 38B639F0  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança
Pública.

Referência: Processo nº 08007.000934/2020-45 SEI nº 12817964

Boletim de Serviço em 08/10/2020 

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei

