
>, Rodrigo Machado e à Juíza Federal Sílvia 
'adecendo-se ao Prof. Jacinto Nelson de j'vIíran
subsídios que forneceu ao grupo. 

io está dividida em duas partes. A primeira de
lZões que inspiraram os dispositivos propostos 
:gunda com o Projeto de Código de Processo 
e sis tematizado, elaborando-se índices distintos 
consulta. 
;erá demasia lembrar que, através do dedicado e 
alho destes juristas, pela primeira vez em sua 
ustória o IAB apresentou ao Congresso N acio
: Código de Processo Penal pronto e acabado, 
aprovado e venha a vigorar entre nós. 

)ÃO CARLOS CASTELLAR 
Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros 
a Comissão Permanente de Direito Penal 
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