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Legislação 2014 , Todo o conteúdo do Código Penal,
atualizado até 01 de janeiro de 2014, foi organizado de
forma que a leitura se torne a mais agradável possível.
Dessa forma, todos os títulos, capítulos e seções estão no
índice do iBooks para sua rápida identificação. Além do mais,
todos esses itens encontram-se, no texto, em destaque,
centralizado e na cor vermelha.
Todos os artigos e parágrafos estão negritados e os
espaçamentos entre eles foram cuidadosamente
ajustados, de forma que a experiência de leitura se torne
agradável e clara.
Além do mais, todos os artigos de 2013 estão negritados,
facilitando sua identificação, bem como foram deixados, em
fonte menor, o conteúdo da redação anterior, como pode ser
visto no exemplo abaixo:
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o
fim específico de cometer crimes:
(Redação dada pela
Lei nº 12.850, de 2013)
(Vigência)
Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação oficial.
(Brasília, 2 de agosto de 2013; 192o da Independência e 125o da República).
REDAÇÃO ANTERIOR: Quadrilha ou bando - Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em
quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena - reclusão, de um a três anos. (Vide Lei
8.072, de 25.7.1990) Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é
armado.
Esperamos que os usuários de iPad e iPhone possam, a partir de agora, ler a legislação brasileira de
forma simples, clara e prazeirosa.
Scirejus Aplicativos Jurídicos - “os melhores aplicativos e livros jurídicos para iPhone e iPad”.
Visite nosso site: www.aplicativosjuridicos.com.br
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Faça o download ou leia online Código penal 2014 Legislação 2014 , The regular type of help
documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because código penal 2014 are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your código penal 2014 so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
código penal 2014 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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