
 

PORTARIA Nº 03/2022/DPMG/ITAJUBÁ 

 

Dispõe sobre a convocação dos defensores públicos 

que atuarão nos plantões de final de semana em 

Itajubá de fevereiro a junho de 2.022.  

 

A COORDENADORA LOCAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS 

GERAIS EM ITAJUBÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do 

artigo 42 da Lei Complementar nº 65, de 2003;  

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação 190/2021, do CSDPMG, que 

regulamentou o art. 45-A da Lei Complementar Estadual 65/2003;  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 07/2021, da coordenação local de 

Itajubá que dispõe sobre a atuação da Defensoria Pública nos plantões de final 

de semana quando a sede do plantão ocorrer na comarca de Itajubá;  

 

RESOLVE: 

Art. 1º O funcionamento da Defensoria Pública em Itajubá nos dias constantes 

do anexo da presente portaria dar-se-á em regime de plantão, de forma remota, 

através dos telefones funcionais dos Defensores Públicos designados, no horário 

compreendido entre 08h e 17h.  

§1º. O plantão inclui a atuação nas demandas originárias, incluídas as 

estabelecidas em regime de cooperação, das comarcas que compõem a 

microrregião respectiva, desde que naquelas exista Defensoria Pública provida.  

§2°. A atuação nas audiências de custódia ocorrerá em todos os expedientes 

originários das comarcas que compõem a microrregião respectiva, ainda que não 



 

exista Defensoria provida, compreendida a realização da audiência e a adoção 

de todas as medidas jurídicas subsequentes para reestabelecer a liberdade.  

Art. 2º A escala de plantão pode ser alterada a pedido do Defensor Público 

plantonista, que deverá indicar o seu substituto, comunicando ao Coordenador 

Local.  

Art. 3º O acolhimento das demandas se dará através do número de telefone do 

defensor público convocado e que deverá ser amplamente divulgado. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itajubá, 09 de fevereiro de 2.022. 

 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer 

Defensora Pública – MADEP 0605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 

 

DATA  Defensor ou Defensora Plantonista  Email Telefone 
19 de fevereiro de 

2.022 (sábado) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

20 de fevereiro de 

2.022 (domingo) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

26 de fevereiro de 

2.022 (sábado) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 

27 de fevereiro de 

2.022 (domingo) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 

Carnaval (28.02.2022 

– segunda-feira) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 

Carnaval (01 de 

março de 2022 - terça-

feira)  

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 

02 de março de 2.022 

(quarta-feira de 

cinzas) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 

05 de março de 2.022 

(sábado) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

06 de março de 2.022 

(domingo) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

12 de março de 2.022 

(sábado) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

13 de março de 2.022 

(domingo) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

19 de março de 2.022 

(sábado) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

20 de março de 2.022 

(domingo) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

16 de abril de 2.022 

(sábado) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

17 de abril de 2.022 

(domingo) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

21 de abril de 2.022 

(Tiradentes) (quinta-

feira) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

22 de abril de 2.022 

(ponto facultativo) 

(sexta-feira) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

23 de abril de 2.022 

(sábado) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

24 de abril de 2.022 

(domingo 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

30 de abril de 2.022 

(sábado) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

01 de maio de 2.022 

(domingo) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

07 de maio de 2.022 

(sábado) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 



 

08 de maio de 2.022 

(domingo) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 

14 de maio de 2.022 

(sábado) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

15 de maio de 2.022 

(domingo) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

11 de junho de 2.022 

(sábado) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

12 de junho de 2.022 

(domingo) 

Frederico de Paiva Zucareli frederico.zucareli@defensoria.mg.def.br (31)98234-5549 

16 de junho de 2.022 

(quinta-feira) Corpus 

Christi 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

17 de junho de 2.022 

(sexta-feira) 

Jacqueline Carneiro Roque Peyrer jacqueline.roque@defensoria.mg.def.br (31) 984129558 

18  de junho de 2.022 

(sábado) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 

19 de junho de 2.022 

(domingo) 

Rodrigo Simões Rocha rodrigo.rocha@defensoria.mg.def.br (31)98411-4394 
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