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Sessão Ordinária

DELIBERAÇÃO

 1) Processo nº: 1.17.000.000709/2020-12  - Eletrônico 
Relatora: LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Assunto: Trata-se de  Procedimento  Investigatório  Criminal  -  PIC,  instaurado

para  apurar  possível  ilícito  penal,  devido  a  atitude  suspeita  de
indivíduo  que  tirou  fotografias  da  recepção  da  Procuradoria  da
República no Município de Linhares/ES e de veículos pertencentes a
servidor  e  procurador  lotados  na  citada  PRM,  encaminhado  à  2ª
Câmara,  nos  termos  da  Despacho  AJA/385/2021  (PGR-
00305472/2021),  para  manifestação  sobre  o  encaminhamento
subscrito  pelo  Procurador-Chefe  da  Procuradoria  da  República  no
Espirito Santo ao Exmo. Procurador-Geral da República a fim de que
designe membro para atuar nos autos em epígrafe, com base no art.
49,  inciso  XV,  alínea"c"  da  Lei  Complementar  n°  75,  de  20  de
maio de 1993,  considerando a suspeição do titular  e do substituto
para atuar no caso.

Deliberação:

COMUNICADOS

2) Documento Questionário da Corregedoria/MPF
Relator: CARLOS FREDERICO SANTOS
Assunto: Respondido o questionário da Corregedoria sobre correição ordinária

das  Câmaras  das  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão  e
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

3) Reunião do GT Criptoativos
Relator: CARLOS FREDERICO SANTOS
Assunto: Realizada nos dias 2 e 3 de dezembro reunião semi-presencial  do

Grupo  de  Trabalho  sobre  Criptoativos.    O  grupo  realizou   uma
imersão  sobre aspectos técnicos do tema “criptoativos e blockchain”,
ministrada  pelo  Coordenador  do  GT,  o  procurador  da  República
Alexandre Senra.   
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4) Temas Prioritários 
Relator: CARLOS FREDERICO SANTOS
Assunto: Divulgado  formulário  para  pesquisa  quanto  a  propostas  de  temas

prioritários para a área criminal. A pesquisa estará aberta até 14 de
janeiro  de  2022.  Todas  as  sugestões  serão  compiladas  e
encaminhadas aos coordenadores criminais, que irão submeter a lista
à análise dos membros do respectivo estado para escolher os tópicos
de maior relevância em cada região. Após essa seleção preliminar, os
temas  serão  debatidos  na  reunião  nacional  de  coordenadores
criminais e coordenadores de grupos de trabalho da Câmara Criminal,
prevista para a segunda quinzena de abril do próximo ano.
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