
 

 

PORTARIA 07/2021/DPMG/ITUIUTABA 

 

Dispõe sobre a escala dos plantonistas para atuação no recesso forense 

e ponto facultativo do dia 07/01/2022. 

 

O Coordenador Local da Defensoria Pública de Minas Gerais da Comarca de Ituiutaba-MG, no uso de 

suas atribuições que lhe conferem o art. 42, inc. I da Lei Complementar Estadual 65/2003; 

 

Considerando os termos da Resolução nº 487/2021, que trata do funcionamento da Defensoria 

Pública em regime de plantão regional e em simetria com a sede do plantão forense durante o recesso 

de final de ano, entre 20.12.2021 e 06.01.2022; 

Considerando o disposto no art. 2º da Deliberação nº 212/2021, do Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado de Minas Gerais; 

Considerando o calendário de plantões do TJMG, que estabelece que a Comarca de Ituiutaba 

funcionará em regime de plantão; 

Considerando que o dia 07.01.2022 será considerado ponto facultativo, 

Considerando que caberá ao Coordenador Local da sede da Defensoria Pública na qual será realizado 

o plantão encaminhar escala contendo nome e período de atuação dos plantonistas, priorizando-se 

atendimento remoto; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- Atuará, em regime de plantão, na modalidade de sobreaviso, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de 

dezembro de 2021, a Defensora Pública Mônica Alves da Costa, no telefone (31) 9.8448-1896; 

Art. 2º - Atuará, em regime de plantão, na modalidade de sobreaviso, nos dias 27, 28 e 29 de 

dezembro de 2021, a Defensora Pública Mírian Luce Alves de Araújo, no telefone (31) 9.8442-3435; 

Art. 3º - Atuará, em regime de plantão, na modalidade de sobreaviso, nos dias 30 e 31 de dezembro de 

2021, o Defensor Público Francis Junio de Oliveira, no telefone (31) 9.8442-3435; 

Art. 4º - Atuará, em regime de plantão, na modalidade de sobreaviso, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de 

janeiro de 2022, a Defensora Pública Priscila Cristiani Voltarelli Bozola, no telefone (31) 9.8319-

7104;  

Art. 5º- A presente Portaria em vigor nesta data, com a afixação na sede da Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais, Comarca de Ituiutaba-MG, e com publicação no sítio institucional. 

Publique-se e comunique-se, enviando cópia ao Gabinete Institucional e à Corregedoria-Geral, todos 

da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

 

Ituiutaba, 9 de dezembro de 2021. 

   

 

Francis Junio de Oliveira 

Defensor Público Coordenador Local 

MADEP – 652 
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