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“AMANHECER” 12
Para o filme mais esperado
do momento, os principais
atores, Kristen e Robert,
fecharam um contrato de
US$25 milhões cada.

“É BIcampeão!”

22

C
ré
d
it
o
:P
h
o
to
c
a
m
e
ra
.

Fotos ABr.



Sumário
dezembro 2010 . número 1 - ano 1

F
O
T
O
:
A
R
Q
U
IV
O
D
U
K
E

6 CAPA: REVOLUÇÃO NA MEDICINA

F
O
T
O
:
S
A
L
IN
A
S
/D
IV
U
L
G
A
;Á
O

BiquíniBiquíni
brasileirobrasileiro
em altaem alta

nos EUAnos EUA

52

Brasil
Dilma e o Brasil em 2011 - Pg.32
IBGE: Quanto já somos - Pg.34

ENTRETENIMENTO:
‘Insensato Coração’’, substituta de “Passione

Pg. 19
“Sansão e Dalila”, estreia na Record - Pg.20

NOSSOS COLUNISTAS:
Dário Borim Jr.

“Ponteio Cultural”: Peixe fora d’água” - Pg.56
David Rodrigues

“Viaje com a Lei”: Isenção de Impostos para
deficientes - Pg.5

ESPORTE:
Gaúcho no Jogo das Estrelas - Pg 21

OPORTUNIDADES NO EXTERIOR:
Seleção de professores para os EUA - Pg.57

EDITORIAL: Liberdade de se fazer escolhas
Pg. 4

CANAL DIREITO:
Vítimas de Violência Doméstica - Pg.40

OAB e American Bar Association - Pg.43
Saúde:112 mil processos - Pg. 38
Procon: mais de 1 milhão - Pg.42

População de Rua - Pg.39
MP-RJ denuncia advogados - Pg.37

Caso Tiririca - Pg.36

CANAL EUA:
III Conferência Brasileiros no Mundo

Pg.59
Cantor Alex Nunes no Brasil - Pg.55

DIREITO-IMIGRAÇÃO
Especial: Por que os brasileiros se

arriscam na fronteira - Pg.44
Entrevista: Robson Feitosa da Silva
Infiltração entre os coiotes - Pg.50





































































DrMagazine -37

O plenário do Senado Fe-

deral aprovou este mês o projeto

de lei que reforma o Código de

Processo Penal (CPP), de 1941.

Os parlamentares votaram 214

emendas que foram aprovadas no

último dia 30 de novembro pela

comissão especial que analisava

o novo CPP. Segundo os parla-

mentares que participaram dire-

tamente da elaboração do

projeto, ele será fundamental no

combate à criminalidade e na

busca de maior agilidade no jul-

gamento e na punição dos crimi-

nosos.

A rapidez na resolução

dos conflitos está em medidas

como a limitação no uso de re-

cursos durante o processo, na

concessão de maior liberdade

para o juiz tomar medidas que

acelerem o andamento do caso e

na limitação do prazo das prisões

provisórias (quando o acusado

ainda não foi condenado). “Não

é mais possível que pessoas fi-

quem anos presas aguardando

um julgamento nos dias de hoje,

com tanta tecnologia e integração

de dados”, afirmou o relator do

projeto, Renato Casagrande

(PSB-ES).

A proteção dos direitos

dos acusados foi contemplada na

instituição do juiz de garantias,

que participará apenas da fase de

investigação, enquanto outro juiz

fica encarregado de dar a sen-

tença (hoje um único magistrado

tem as duas funções). O novo có-

digo também permitirá que ou-

tras medidas, além da prisão,

sejam tomadas quando o acusado

for preso em flagrante. Os direi-

tos das vítimas estão em um ca-

pítulo especial, que não existe no

código atual.

O novo código também

endurece o tratamento dos réus

ao possibilitar o sequestro de

bens - o que não era permitido na

área criminal -, assim como a

alienação de bens, que só era per-

mitida nos processos envolvendo

tráfico de drogas. A aproximação

entre polícia e Ministério Público

também deve colaborar para uma

acusação mais integrada e ro-

busta. O fim das prisões especiais

e o aumento da capacidade puni-

tiva das fianças são outras medi-

das mais rígidas adotadas no

novo CPP.

A expectativa é que o

novo CPP volte para aprovação

final no Senado em 2012.
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Senado aprova novo
Código de Processo Penal
















































