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Chiquinho Scarpa, tenho certeza que você é estudante de Direito e que não chegou ao 5º semestre,
acertei?

PS: Tenta escrever mais simples, assim comete menos erros de português.
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Oi e vc?
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Menos um.. deviam ter acabado com o outro ainda.
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Com os comunitas e socialistas deu certo, por aquelas bandas bandido é coisa rara.
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Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

SIGH HEIL!
Agora, vejamos onde isso acaba: 
[/SPOILER]
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 Citando Mornion 

Deve ser pintudão, se fosse comigo, era a unica coisa que salvava 

22-03-2010 0:02

Nossa cara, trollagem do cara ta forte...Triste mesmo é a dedicação do cara só pra dar uma trollada que
pouquíssimos tão caindo
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Se sempre fosse assim, ladrão ia chegar atirando pra matar e depois juntar os pertences.

No mais, acho que quando se reage a um assalto, tem que matar mesmo. Depois nego sabe onde tu mora

e vem atrás de vingança e tu se fode. 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
11.526
226

   

Why so serious? 

Membro

 Citando Lagosta 

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.

 Citando Botelho 

huauhauhahua lembrei do meu pai. 

ele deve ser viciado em sexo  toda hora quer comer minha mae  nao importa o lugar   e ela gosta

22-03-2010 0:43

Problema é que a justiça no Brasil é um lixo.

Se bandido ficasse preso, muita gente já iria mudar do "bandido tem que morrer" para o "bandido tem que
ir preso".
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
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KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

22-03-2010 3:54

Pq acho que se o "dimenó" tiver uns 11-14 anos, talvez, ainda dê pra mostrar ao muleque que dá pra
fazer outra coisa da vida. Uma surra violenta poderia ter aberto essa visão à ele.

Agora, se fosse só mais um re-incidente. Poderia colocar debaixo da terra mesmo. Como a matéria não
especificou eu achei isso.

#57

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
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1
65

Autor do tópico
   

Excelsis  

Banido

 Citando Prof. Gilmar 

o que você quis dizer com pirocada do diabo?
porque você disse na frase acima que não deveria ter matado e logo abaixo que os outros deveriam ter
morrido?!
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 Citando southjp 

Com os comunitas e socialistas deu certo, por aquelas bandas bandido é coisa rara.
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E pessoas que pensavam diferente, também, era coisa rara. 

22-03-2010 4:14

quem é o bandido mesmo?
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kizk_ 

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.
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post mais inteligente do ano na hm..parabéns.

"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 kevinthorn 

Having a seperate roll for hookers n blow is pretty vital to sucess

22-03-2010 7:39

Nível de pensamento do boteco é uma lástima mesmo...
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22-03-2010 7:53

Nunca vi bandido apanhar e deixar de fazer merda por isso... Como diria o Conte Lopez, "Bandido bom, é
bandido morto". 

Que se foda se esse infeliz foi por inferno... Tinham que ir todos... TODOS mesmo!
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3.209
39

22-03-2010 8:32

Fico impressionado com a quantidade de pessoas que aprovam esse tipo de comportamento.
Depois dizem que democracia é maioria .. aff.. Democracia é o governo do poder.
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Membro

Vega Scorpius
Since 2002

22-03-2010 8:54

Eu fico impressionado é com o nível ( ou a falta dele ) das pessoas que FORAM CONTRAS essa atitude.

"Bandido bom é bandido morto"

Mas infelizmente existem lixos que defendem os bandidos.
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Registro:
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Serious Business
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Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

22-03-2010 8:57

Não se trata de compaixão, ou remorso. 

Existem uma série de variações químicas no organismo humano. Algumas bastante drásticas. A
impossibilidade de assimilação do cobre, por exemplo, pode induzir a pessoa a adotar posturas sociopatas
ou psicóticas. Sem os exames adequados, sem profissionais aparelhados, o sujeito passa por sociopata e é
jogado no manicômio.

E existem drogas avançadas, muitas das quais disponíveis no nosso mercado e dadas de graça pelo SUS,

#65
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Verdinhas:

THE END.
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Truman 
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 Citando Rodih 

Direitos humanos são para humanos, e não para animais ..
Qnd a bandidagem atingir alguem proximo a vc, au até mesmo a vc quero ver esse seu discurso..
Vai fazer esse discurso com um arma apontada para vc e sua namorada (aconteceu com meu primo) para
ver se eles tem algum tipo de compaixão;;
Fail para vc
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que não apenas minimizam os danos causados pelos problemas cerebrais como fazem com que o indivíduo
possa viver uma vida praticamente normal e produtiva. 

A Medicina está sempre avançando em termos de medicamentos. O cara ontem queria comer carne crua e

degolar bebês mas, hoje, não tem nada disso. 

O que acontece é que é preciso buscar compreender o porquê do camarada ser o que é.

E não simplesmente joga-lo na masmorra ou mandar pro paredão. 

Ou do contrário instituiremos a volta do Medievalismo, com o Vagner Montes, Datena e outros canalhas
sem caráter dizendo o que devemos fazer!

Aliás, quer coisa mais absurda que um ELETRODOMÉSTICO te dizendo o que é certo e errado?

Se um abridor de latas te diz que bandido bom é bandido morto, você acha graça e não dá bola pra ele.
Se uma máquina de lavar te diz o que é bom pra sua vida, você não dá valor.

Então, por que se dá tanta credibilidade ao que eles e outros da mesma laia dizem?

É que você quer que pensem por si mesmo.

É mais fácil. 

Como é que se vai matar uma pessoa se baseando em achismos, suposições, sofismas ou
PRECONCEITO? 

Caralho, ninguém leu a porra do processo! 

Ninguém leu os depoimentos, as provas periciais, não acompanhou os laudos necroscópicos ou
psiquiátricos, ninguém sabe nada, não viu nada, não sabe de NADA...

E já quer matar, matar, matar... 

Então rasga a Constituição, joga no lixo o Código Penal, desmonta as polícias e vamos pra barbárie logo

de uma vez. 

Já que é isso o que essa MALTA IGNARA entende como sendo "justiça". 

Que gente estúpida do caralho, puta que pariu! 

 Citando Excelsis 

Pq acho que se o "dimenó" tiver uns 11-14 anos, talvez, ainda dê pra mostrar ao muleque que dá pra fazer
outra coisa da vida. Uma surra violenta poderia ter aberto essa visão à ele.

Agora, se fosse só mais um re-incidente. Poderia colocar debaixo da terra mesmo. Como a matéria não
especificou eu achei isso.

22-03-2010 8:58 #66

SeriousBusiness 

Membro

 Citando Rardgi 
Nunca vi bandido apanhar e deixar de fazer merda por isso... Como diria o Conte Lopez, "Bandido bom, é
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Eu já, pelo menos na minha rua o moleque nunca mais aprontou

É como disseram, se a justiça funcionasse os cidadãos não precisariam fazer justiça com as próprias mãos,
mas já que é essa bagunça que ta agora...que assim seja

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
1.449
185

   

bandido morto". 

Que se foda se esse infeliz foi por inferno... Tinham que ir todos... TODOS mesmo!

22-03-2010 9:15

Surra e mata.

Isso aí, WIN!

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
18.153
24

   

Fox Murder  

Membro

22-03-2010 9:22

ler o processo? é verdade né, os bandidos foram levar carvão, cerveja e carne para o churrasco pois
estava tudo no final do estoque, deveríamos referir a cada um deles como vossa santidade! 

caralho fazia tempo que eu nao via um troller tao troll igual esse dracula chiquino escarpa (macho pra
caralho)... e um monte de gente cai na dele hahahaha

boteco: grandes momentos, pequenas pessoas.

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.293
1547

   

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 

22-03-2010 9:23

Graças a Deus to indo embora desse pais lixo chamado Brasil, é o cumulo ver nego aqui defendendo
ladrão, pqp, se não matar ladrão em pouco tempo ele volta pra rua pra assaltar de novo, meu tio é da PM
e ta cansado de prender o mesmo vagabundo varias vezes, prende a justiça solta simples assim.... Direitos
Humanos so defende vagabundo impressionante, neguinho aki defende ladrão pq nunca foi vitima com
consequencia grave de um, tipo, morte de parente ou algo do tipo...

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
151
0

   

YSIM 

Membro
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22-03-2010 9:24

Um monte de otario fica ai defendendo bandido até os mesmos assaltarem alguem da sua propria familia
ou estuprar a mae/irmã.
Ai eu quero ver defender e vim com esses papos de direitos humanos.

Ta assaltando, roubando, pegando o que nao lhe pertence, invadindo a casa dos outros. Tem mais é que
apanhar mesmo, ser preso e tomar porrada até nao aguentar mais.

E nesses casos é bom que morra mesmo pq é perigoso o camarada apanhar, ai volta pra casa, pega um
ferro e volta pra fazer vingança !

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
8.520
30

   

necromancer 

Membro

 .  .  .  .  .  . 
not like the style ? fuck .|. low cars is not a crime ! - LowLifeStyle4Life!
NA RUA, É NÓIS!

22-03-2010 9:25

trollando vc tbm neh? soh pode

pra quem nao sabe, esses menores quando comecam assaltando invadindo casa se mantem na vida,
mesmo depois de presos, menor ia soh na febem passar uns 3 meses, capaz dos outros bandidos tbm
passarem o mesmo tempo na cadeia... dae vc diz, "nao, tempo pra prisao eh de 3 a 10 anos inafiancavel e
bla bla bla...", que eh o q ta escrito na lei, eu diria, ok, anotado...

seu discurso lindo sobre lei e direito nao se aplica meu querido, eh simples isso, assista o noticiario local,
tipo um patrulha policial que deve ter na sua cidade e veja qual eh a realidade, eh nego com mais de 10
passagens pela policia por assalto homicidio, porte de arma, o escambau, tudo solto e cometendo crime...
toda a beleza do direito que protege nossa sociedade soh se aplica ao cidado honesto, o desonesto pega a
rebarba disso tudo. alias, nem a o cidadao honesto... o q tem de gente dando pitu na lei nao ta escrito.

o moleke tava comecando a carreira invadindo casa, jah nao devia ser um primor de inteligencia pra
assaltar desarmado, se saisse impune desse crime iria estar em breve invadindo outras casas, e vc sabe o
resultado disso?

http://www.tribunadonorte.com.br/not...estupro/135709

e isso eh soh um caso, jah ouvi muitos outros semelhantes, eh soh ir na busca do seu jornal favorito,
garanto que vc acha bastante coisa semelhante...

o muleke morreu, e francamente, nao perco meu sono nem um segundo por isso... ate pq esses fdp que
se formam em criminalidade em Joao Pessoa vem assaltar aqui em Natal tbm (e vice-versa), entao me
sinto ate mais seguro...

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.180
1606

   

Calconha 

Membro

 Citando kizk_ 

post mais inteligente do ano na hm..parabéns.
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A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

22-03-2010 9:30

Por mim tinha que ter matado os dois, já que o outro fugiu. O erro foi deixar o idiota lá fugir.

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
2.944
24

   

yakox 

Membro

22-03-2010 9:32

Se pegaram 2, pelo menos fizeram metade do serviço...

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
2.717
138

   

MeRcY! 
Membro

Force always attracts men of low morality - A. Einstein

22-03-2010 9:40

Eu acho que quem defende bandido deve morrer junto com os mesmos !

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
8.520
30

   

necromancer 

Membro

 .  .  .  .  .  . 
not like the style ? fuck .|. low cars is not a crime ! - LowLifeStyle4Life!
NA RUA, É NÓIS!

#75
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22-03-2010 9:41

trollando?

vcs q nao conseguem ver um palmo a frente da propria cara e continuam com esses mesmos discursos
ano após ano.

já teve ROTA em SP..nao solucionou..muito pelo contrario... mataram muita gente inocente.
A violencia nao pode ser solução para resolver problemas que são de outra esfera. O problema do Brasil é
a má distribuição de renda + sistema prisional pessimo(nao recupera ninguem) + leis falhas/brandas.
O que nao quer dizer que todo bandido merece morrer. Ninguem nasce bandido. Já disse isso aqui milhoes
de vezes, pra voces é facil criticar porque são da esfera que é afectada com os furtos. Se voces fossem da
parte que tá passando fome iam ta pensando em roubar.

Tem um monte de machao aqui achando que matar é a solução, mas nao é. Pode matar TODOS OS
BANDIDOS HOJE, que daqui a 10, 15 anos vai acontecer o mesmo e vai estar cheio de bandido de novo.

Esse argumento de "até o dia que acontecer algo com sua familia" é invalido. O que é certo é certo, não
vai ser porque eu ou outra pessoa sofreram que a solução vai ser diferente.

Entao voces aprendam a ler, vao estudar, melhorar o país de voces e parem de trollar achando que matar
todo mundo é a solucao. Quem pensa assim sao os mesmos que elegem ano apos ano esse bando de
ladrao que nao arruma nada no Brasil. Sem contar que metade deve ser maconheiro e depois fica
pregando de matar todo mundo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2003
3.381
17

   

kizk_ 

Membro

 Citando Calconha 

trollando vc tbm neh? soh pode

pra quem nao sabe, esses menores quando comecam assaltando invadindo casa se mantem na vida,
mesmo depois de presos, menor ia soh na febem passar uns 3 meses, capaz dos outros bandidos tbm
passarem o mesmo tempo na cadeia... dae vc diz, "nao, tempo pra prisao eh de 3 a 10 anos inafiancavel e
bla bla bla...", que eh o q ta escrito na lei, eu diria, ok, anotado...

seu discurso lindo sobre lei e direito nao se aplica meu querido, eh simples isso, assista o noticiario local,
tipo um patrulha policial que deve ter na sua cidade e veja qual eh a realidade, eh nego com mais de 10
passagens pela policia por assalto homicidio, porte de arma, o escambau, tudo solto e cometendo crime...
toda a beleza do direito que protege nossa sociedade soh se aplica ao cidado honesto, o desonesto pega a
rebarba disso tudo. alias, nem a o cidadao honesto... o q tem de gente dando pitu na lei nao ta escrito.

o moleke tava comecando a carreira invadindo casa, jah nao devia ser um primor de inteligencia pra
assaltar desarmado, se saisse impune desse crime iria estar em breve invadindo outras casas, e vc sabe o
resultado disso?

http://www.tribunadonorte.com.br/not...estupro/135709

e isso eh soh um caso, jah ouvi muitos outros semelhantes, eh soh ir na busca do seu jornal favorito,
garanto que vc acha bastante coisa semelhante...

o muleke morreu, e francamente, nao perco meu sono nem um segundo por isso... ate pq esses fdp que se
formam em criminalidade em Joao Pessoa vem assaltar aqui em Natal tbm (e vice-versa), entao me sinto
ate mais seguro...

 Citando kevinthorn 

Having a seperate roll for hookers n blow is pretty vital to sucess
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