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 [JusticeMOB] Adolescente morre espancado após assaltar casa

Um rapaz menor de idade foi espancado e morreu após assaltar uma casa em João Pessoa, na Paraíba, na
madrugada deste domingo (22), de acordo com a polícia. Ele e outros dois homens invadiram uma casa
onde estava sendo realizada uma festa.

Segundo a polícia, eles renderam os convidados, cerca de 15 pessoas, e recolheram objetos pessoais,
como carteiras e celulares.

Ainda conforme o relato da polícia, quando o bando se preparava para deixar a casa, as vítimas reagiram.
Um dos assaltantes, que estava armado, conseguiu fugir. Os outros dois foram espancados. O adolescente
morreu. O outro assaltante, um rapaz de 19 anos, foi levado para um hospital, teve alta e está preso.

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/...AO+PESSOA.html

__________________

E aí? Acho que o mlk deveria ter levado, sim, uma surra violenta mas não pra matar. Vai que aprendia a
não fazer mais merda.

Já os outros 2 bem que poderiam estar levando pirocada do diabo nesse momento... 
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velho, o povo de João Pessoa é nervoso. Conheço muito bem, auhauhahuauh
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Pois é, se sempre fosse assim, o ladrão ia pensar 2x antes de assaltar qualquer casa. Eu não teria
coragem de matá-lo, mas iria torturar.
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21-03-2010 19:58

nossa, se eu pego um fdp desse faco uma Circuncisão nele com o alicate de unha e sem anestesia...

duvido q o fdp ia voltar a fazer isso
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pena que foi um só 
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i am motherfucker seal of approval
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Excesso na legítima defesa. Duvido que algum promotor denuncie.
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Unsa 
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X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

21-03-2010 20:07

well done 

q se fod* se é menor ou não, é bandido?? tava roubando?? pode matar?? então mereceu
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Mas que porra é essa?
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Jet-Li 
Membro

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

21-03-2010 20:08

Eu deixava vivo só para fazelo denunciar o que fugiu.
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3 x 15?

ahhhh a não ser que fosse uma festa de bibas, não teria como dar em outra....
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1x1 já é jogo...
Verdinhas: 482

"Quem acredita em psicocinese levante o meu braço"

[BOT-sem_nick] - Numero 0900 
BOT...Botequeiros da Hardmob

21-03-2010 20:13

auahuaihaui FR requested total!!!!
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 Citando WHITE 

aprovado 

i am motherfucker seal of approval

"Quem acredita em psicocinese levante o meu braço"

[BOT-sem_nick] - Numero 0900 
BOT...Botequeiros da Hardmob
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quero ver o discurso do pessoal logo após ser assaltado

#12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
2.310
4

Tic0  

Membro

...

21-03-2010 20:17

sei la, na hora qq eu ia fazer

mas acho que nao teria coragem de matar não

ia ficar com a MINHA consciencia pesada

IMHO
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quero ter a oportunidade de fazer isso algum dia, pisar na cabeça, afogar etc, bandido bom é bandido
morto
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Registro:
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Sep 2007
1.594
6

Gotta 

Membro

21-03-2010 20:38

reflexo da nossa sociedade.. o governo não dá educação e saúde, o povo quando pode faz justiça com as
próprias nãos. well done....
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Spawn_SP 

Membro

Só existem 10 tipos de pessoas, as que entendem lógica binária e as que não entendem.

21-03-2010 20:50

Antes de sair por aí com os archotes e tridentes nas mãos, é preciso apurar os fatos.

Não foi só ele, e sim ele e seu bando. E o cara que foi linchado era menor de idade.

Ou seja, temos que verificar o que aconteceu direito, ver o que diz a Lei para, só então, delegar ao
mesmo a devida punição.

Não é questão de ter pena do cara, é questão de averiguar os fatos e se basear na Lei. Não em critérios
pessoais.

Você não conhece o sujeito, não sabe da vida dele, nem que ele foi, é, ou seria. Mas bastou citar a
palavra "bandido" que você já pulou assustado, desconfiando de todo mundo. 

Ele pagou de forma justa pelo próprio erro? Teve alguma chance de se reabilitar? Como é que ele iria
andar na linha se você e todo mundo já carregavam um preconceito prévio, e no seu caso pior ainda, pois
é calcado no que a mídia disse?
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Registro:
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THE END.
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510

Truman 

Membro

 Citando CounterSpell 
nossa, se eu pego um fdp desse faco uma Circuncisão nele com o alicate de unha e sem anestesia...

duvido q o fdp ia voltar a fazer isso

 Citando Jet-Li 

well done 

q se fod* se é menor ou não, é bandido?? tava roubando?? pode matar?? então mereceu
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O germe da farsa já está instalado em você, cara. 

Esse medo plantado pelos meios de comunicação é o que impede os outros de pensar em soluções que
não as mais baixas e estúpidas possíveis.

Pena de morte, por exemplo.

Quando deveríamos estar pegando no pé dos deputados para modificarem não o Código Penal, que tem
leis excelentes (vocês deveriam ler, aliás, deveria ser OBRIGAÇÃO de todo mundo conhecer). 

Mas, sim, o CÓDIGO PROCESSUAL, que gera todo o atravancamento do sistema judiciário.

Só que o brasileiro quer que os outros resolvam seus problemas.

"Tô pagano imposto, quero que resolvam as coisas aê!" 

Daí, sai fora, esquece o assunto e vai assistir Big Brother. 

De novo: o que todos vocês deveriam fazer é se informar mais. Não digo que o Judiciário seja um mar de
rosas. Não é. Mas vocês só sabem destilar a propaganda da TV! Tirem essa merda da cabeça e vão lá ver

as coisas como são! 

Vão num julgamento. Vão numa sessão da câmara dos vereadores ou dos deputados. Conheçam o Código
Penal, leiam o Código Civil, a Constituição!

Construam a opinião de vocês baseados em VIVÊNCIA e não no achismo. 

Mas uma hora esses imbecis vão precisar da Lei.

Pior!

Vão estar DEBAIXO DA PANCADA DA LEI!

Aí eles vão chorar. 

 Citando Unsa 

Excesso na legítima defesa. Duvido que algum promotor denuncie.

 Citando Sganza 

pena que foi um só 

 Citando Spawn_SP 

reflexo da nossa sociedade.. o governo não dá educação e saúde, o povo quando pode faz justiça com as
próprias nãos. well done....

21-03-2010 20:54 #17
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 Citando Excelsis 
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Só porque era "demenor" não poderia apanhar até morrer? Será que ele não sabia o que estava fazendo e
foi forçado pelos outros "demaiores"? A não ser que ele tivesse 9 anos de idade, tenho certeza que sabia
muito bem o que fazia e o risco que corria.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
1.584
168

__________________

E aí? Acho que o mlk deveria ter levado, sim, uma surra violenta mas não pra matar. Vai que aprendia a
não fazer mais merda.

Já os outros 2 bem que poderiam estar levando pirocada do diabo nesse momento... 

If you're fighting to live, it's OK to die!
Não me misturo com viciado. E nem com Vagabundo.

21-03-2010 20:54

Menos 1

#18
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salame
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frasson 

Colaborador
hardMOB
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ta no colo do capeta.
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3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

21-03-2010 20:58

Eu acho q tem que morrer mesmo. Prender o menor iria no maximo levá-lo para a Febem pra fazer
Mestrado em Roubologia ou Engenharia e Gestão do Tráfico, com curso de duração de 3 anos em período
integral. Não tem conserto mesmo, não deve ter sequer família estruturada e muito menos ir pra escola.

Menos um pária para a sociedade.
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 Citando samcK 

ah prepare o bolso. como dizem, namorar é o jeito mais caro de se comer alguem de graça.

21-03-2010 21:04

Cortava as duas mãos e pronto.

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.700
673

Uranay  

Membro

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

21-03-2010 21:08

O primeiro de muitos!

#22

Registro:
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Ja chegou o disco voador!
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412

manisnk 

Membro

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !

21-03-2010 21:09 #23
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24.306
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Unsa 

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Esse medo plantado pelos meios de comunicação é o que impede os outros de pensar em soluções que
não as mais baixas e estúpidas possíveis.

Pena de morte, por exemplo.

Quando deveríamos estar pegando no pé dos deputados para modificarem não o Código Penal, que tem
leis excelentes (vocês deveriam ler, aliás, deveria ser OBRIGAÇÃO de todo mundo conhecer). 
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Pessoalmente, sou a favor de mudanças tanto no CP, no CPP e na LEP. Acho os três libertários demais.

Mas, sim, o CÓDIGO PROCESSUAL, que gera todo o atravancamento do sistema judiciário.

Só que o brasileiro quer que os outros resolvam seus problemas.

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

21-03-2010 21:10 #24
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Sep 2006
1.449
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SeriousBusiness 

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Antes de sair por aí com os archotes e tridentes nas mãos, é preciso apurar os fatos.

Não foi só ele, e sim ele e seu bando. E o cara que foi linchado era menor de idade.

Ou seja, temos que verificar o que aconteceu direito, ver o que diz a Lei para, só então, delegar ao mesmo
a devida punição.

Não é questão de ter pena do cara, é questão de averiguar os fatos e se basear na Lei. Não em critérios
pessoais.

Você não conhece o sujeito, não sabe da vida dele, nem que ele foi, é, ou seria. Mas bastou citar a palavra
"bandido" que você já pulou assustado, desconfiando de todo mundo. 

Ele pagou de forma justa pelo próprio erro? Teve alguma chance de se reabilitar? Como é que ele iria
andar na linha se você e todo mundo já carregavam um preconceito prévio, e no seu caso pior ainda, pois
é calcado no que a mídia disse?

O germe da farsa já está instalado em você, cara. 

Esse medo plantado pelos meios de comunicação é o que impede os outros de pensar em soluções que
não as mais baixas e estúpidas possíveis.

Pena de morte, por exemplo.

Quando deveríamos estar pegando no pé dos deputados para modificarem não o Código Penal, que tem
leis excelentes (vocês deveriam ler, aliás, deveria ser OBRIGAÇÃO de todo mundo conhecer). 

Mas, sim, o CÓDIGO PROCESSUAL, que gera todo o atravancamento do sistema judiciário.

Só que o brasileiro quer que os outros resolvam seus problemas.

"Tô pagano imposto, quero que resolvam as coisas aê!" 

Daí, sai fora, esquece o assunto e vai assistir Big Brother. 

De novo: o que todos vocês deveriam fazer é se informar mais. Não digo que o Judiciário seja um mar de
rosas. Não é. Mas vocês só sabem destilar a propaganda da TV! Tirem essa merda da cabeça e vão lá ver

as coisas como são! 

Vão num julgamento. Vão numa sessão da câmara dos vereadores ou dos deputados. Conheçam o Código
Penal, leiam o Código Civil, a Constituição!

Construam a opinião de vocês baseados em VIVÊNCIA e não no achismo. 

Mas uma hora esses imbecis vão precisar da Lei.

Pior!
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Vão estar DEBAIXO DA PANCADA DA LEI!

Aí eles vão chorar. 

21-03-2010 21:16

Incompetentes. Deixaram 1 vivo...

Aposto que todo mundo que já foi assaltado,já teve vontade de matar o FDP.
Se forem inteligente, é só falar que todo mundo bateu, como vai ser impossível prender todo mundo. Saí
todo mundo livre.
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