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Vade Mecum Penal atualizado! Incluído: Lei de Introdução do Código Penal; Código Penal; Código de Processo Penal;
Constituição Federal; Lei do Mandado de Injunção; Lei de Execuções Penais e o Decreto que regulamentou o artigo
199 da LEP que trata sobre o uso de algemas! São mais de 3.000 páginas de legislação atualizada na palma da sua
mão! Ideal para advogados, juízes, promotores, delegados, procuradores, defensores, estudantes, conciliadores,
enfim, todos os operadores do direito! No seu iPhone, iPad, iPod, iMac, Macbook etc. Com recursos para busca por
palavras, alteração e marcação do texto, opção de clicar nos hiperlinks e ir direto à mencionada legislação, aumento e
diminuição do texto, mudança de cor, entre outros!u0026#xa0;Novo layout! Dividido em títulos e capítulos! Ideal para
rápida localização e estudo! Agora os e-books terão atualização GRATUITA durante o ano de seu lançamento
(exemplo: LICP de 2017 será atualizada até 31/12/2017 gratuitamente!). No ano seguinte será lançado novo livro.

Popular ebook you should read is Vade Mecum Penal Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop in easy steps. VOICEOFMERCY.COM in easy step and you can Free PDF it now.
The voiceofmercy.com is your search engine for PDF files. Platform for free books is a high quality
resource for free PDF books.It is known to be world's largest free Books open library. You can easily
search by the title, author and subject.Our collection is of more than 250,000 free e-books.Open library
voiceofmercy.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many other
formats. Project voiceofmercy.com find free Books.
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